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ELŐTERJESZTÉS 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011. december 14-i Képviselő-testületi ülésére 

 
Napirend: KEOP-7.1.0/11Lengyeltóti és térsége ivóvízminőség-javító pályázat  
                  előkészítése. 
 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Környezet és Energia Operatív Program – 
KEOP-7.1.0/11. Derogációs Viziközmű projektek előkészítése című pályázati felhívás.  
 
A pályázati felhívás első fordulójában előkészítési konstrukció keretében lehetőséget 
biztosítanak azon pályázók részére, akik eddig – jellemzően forrás hiány miatt – pályázati 
dokumentáció elkészítését nem tudták vállalni, ugyanakkor jogosultak pályázat benyújtására.  
 
A támogatás elnyeréséhez tulajdonképpen csak egy pályázati adatlap kitöltése szükséges, 
melyen a pályázónak igazolnia kell a támogathatóságát. Azok a települések támogathatók 
amelyeken a szolgáltatott ivóvíz minőségének határértékei meghaladják a hatályos 201/2001. 
X. 25.) Kormányrendeletben rögzítetteket. Lengyeltótiban ez az érték meghaladás az 
ammónia esetében áll fenn. A pályázatot egyedileg, illetve térségi ivóvízminőség-javító 
projektek keretében lehet benyújtani. A támogatás formája (Ellátott lakosságszám X 6000 
Ft/fő) vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke pályázati űrlap segítségével 
meghatározott – projekt-előkészítési nettó összköltség 85 %-a. A kedvezményezettől 
elvárható forrás mértéke 15 %, melyre a Kormány 1224/2011 (VI. 29.) Kormányhatározat az 
Ivóvíz minőség-javító Program felgyorsításáról szóló döntése alapján a jelenleg érvényes 
33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel módosított 15/2011. (IV. 22.) BM. rendelet szerint 100 %-
ban lehet pályázni.  
 
Az ÁFA a visszaigényelhetőség tényétől függetlenül nem elszámolható költség. 
Ha ezt az összeget az önkormányzatoknak kellene előteremteni akkor ez teljesen 
ellehetetlenítené a pályázat megvalósítását, ezért ebben az ügyben a Dél-Dunántúli KÖVIZIG 
kérdést intézett a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 
 
Az ÁFA költség támogatás vonatkozásában a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz intézett 
kérdésre 2011. 11. 03-án a VM  (KÖZP-00864-116/2011 ikt. szám.) a következő választ adta:  
 
Víziközmű fejlesztések esetén minden önkormányzat jogosult az ÁFA visszaigénylésére, ha 
bejelentkezik az ÁFA körbe, tehát visszaigényelheti a fejlesztések során az ÁFA-t. 
 
A KEOP rendszer mindig NETTÓ támogatást ad, NETTÓ költségeket támogat! 
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A Támogatási Szerződésben foglaltak alapján un. fordított ÁFA igénylésére van lehetősége, 
ld. az alábbi kivonatot, amely minden Támogatási Szerződés mellékletét képező Általános 
Szerződési Feltételek (ÁSZF) kivonata, melyet az USZT-s ÁSZF bővebben szabályoz (2011. 
február 1. után benyújtott Pályázatokra vonatkozóan):  
 
4.1.1 Fordított ÁFA-előleg  
Szállítói finanszírozási módban előleg kizárólag a 2007. CXXVII. Tv. 142.§  
szerinti esetekben vehető igénybe a pályázati Útmutatóban meghatározott  
fordított ÁFA mértékéig.  
 
A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által  
benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem  
beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett  
Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylésére a fordított  
ÁFA-val érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor.  
 
Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott  
biztosítékok rendelkezésre álljanak. (Önkormányzatok esetében nincs ilyen) 
 
A fordított áfa-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek a  
fordított áfa-előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben meg kell jelölnie az  
áfa befizetésének időpontját, mely időpontot követő 5 munkanapon belül  
köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez a fordított áfa-előleggel  
történ. elszámolását. Amennyiben a Kedvezményezett a fordított áfa- 
előleggel történ. elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy a  
fordított áfa-előleggel érintett szállítói számla elutasításra kerül, vagy a  
Kedvezményezett az előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történ.  
rendezésére fordítja, a Közreműködő Szervezet felszólítja a nem megfelelően  
felhasznált előleg összegének visszafizetésére.  
A Kedvezményezett a kifizetett fordított áfa-előleget akkor is a folyósítás  
napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha  
-legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított fordított  
áfa-előleggel, vagy a fordított áfa -előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig  
bármikor önként visszafizeti. 
 
Tehát a válaszból az állapítható meg, hogy az ÁFA a Közreműködő Szervezettől előlegként 
100 %-ban igényelhető és az nem terheli a pályázót. 
 
A pályázat benyújtását megelőzően a Képviselő-testületnek több dologról is dönteni kell.  
 

- Az önkormányzat a jogszabályi kötelezettségének – ivóvíz minőségjavítás –    
  önállóan, vagy önkormányzati társulásban kíván eleget tenni. Amennyiben úgy  
  döntenek, hogy közös rendszer kialakítását valósítják meg, úgy a részt vevő  
  önkormányzatoknak társulási megállapodást kell kötni.  

 
-  A képviselő-testületeknek el kell fogadni a társulási megállapodás tervezetet. 

 
-  A résztvevő önkormányzatok egyedi képviselő-testületi határozatai az önerő       
    pályázattal való biztosításáról.  
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Az önerő mértékét a mellékelt „Pályázati űrlap” tartalmazza. 
  
Az önerő biztosításáról önkormányzati társulás esetén társulási tanácsi határozat szükséges, 
melynek alapja a társult önkormányzatok egyedi döntése. 
 
A pályázat beadásának határideje: 2011. december 15.  
A pályázat elkészítésében ingyenesen részt vesz: DRV ZRT. Siófok.  
 
 

Határozati javaslat: 
 

1) 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Környezetvédelmi és 
Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében „Lengyeltóti és 
környéke Ivóvízminőség-javító Program” tárgyú pályázat benyújtásával az Energia Központ 
Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezethez.  
 
2) 
A fejlesztés végrehajtása érdekében, a társulás létrehozására irányuló társulási megállapodást 
a testület elfogadta és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
                                                              
3) 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az előkészítési 
munkák elvégzéséhez szükséges 2.790.000,- Ft saját forrást a Társulás által benyújtandó EU 
Önerő Alapból szándékozik biztosítani. 
 
Lengyeltóti, 2011. december 7. 
 
 
                                                                                                             Zsombok Lajos 
                                                                                                               polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  
 



  

  

  
  

Pályázati űrlap 

 

KEOP-7.1.0. Projekt előkészítési konstrukció 

Ivóvízminőség-javítás 

Pályázó megnevezése: Lengyeltóti Város Önkormányzata 

   

Ssz. 
Támogatható előkészítési 
tevékenységek 

Előkészítési költség          
maximális összege 

Igényelt előkészítési költség megoszlása 

Összesen Igényelt támogatás Önerő 

(100%) (85%) (15%) 

1. Tervezés - Elvi engedélyes tervezés 6 341 053 Ft 6 341 053 Ft 5 389 895 Ft 951 158 Ft 

2. Egyéb, tervezéshez kapcsolódó feladatok 14 267 368 Ft 14 267 369 Ft 12 127 264 Ft 2 140 105 Ft 

3. Közbeszerzés 3 170 526 Ft 3 170 526 Ft 2 694 947 Ft 475 579 Ft 

4. Tanulmányok 3 170 526 Ft 3 170 526 Ft 2 694 947 Ft 475 579 Ft 

5. Projektmenedzsment 3 170 526 Ft 3 170 526 Ft 2 694 947 Ft 475 579 Ft 

6. Tájékoztatás, nyílvánosság 0 Ft   Ft 0 Ft 0 Ft 

                    

  Összesen 30 120 000 Ft 30 120 000 Ft 25 602 000 Ft 4 518 000 Ft 
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  Tervezett megvalósítási tevékenység - Ivóvízhálózat kialakítása   

Ssz. 
Települések 
megnevezése 

Ellátandó 
lakosszám 

Előkészítési költség megoszlása 

Összesen Igényelt támogatás Önerő 

(100%) (85%) (15%) 

1. Lengyeltóti 3 100 fő 18 600 000 Ft 15 810 000 Ft 2 790 000 Ft 

2. Szőlősgyörök 1 220 fő 7 320 000 Ft 6 222 000 Ft 1 098 000 Ft 

3. Gyugy 210 fő 1 260 000 Ft 1 071 000 Ft 189 000 Ft 

4. Kisberény 186 fő 1 116 000 Ft 948 600 Ft 167 400 Ft 

5. Öreglak 304 fő 1 824 000 Ft 1 550 400 Ft 273 600 Ft 

6.   0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

7.   0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

8.   0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

9.   0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

10.   0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

  

  Összesen 5 020 fő 30 120 000 Ft 25 602 000 Ft 4 518 000 Ft 

 
 



 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Lengyeltóti, Gyugy, Kisberény, Öreglak és Szőlősgyörök települések Önkormányzatai (továbbiakban: 
Társult Önkormányzatok) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései szerint abból a 
célból, hogy a társult önkormányzatok vízminőség javítását szolgáló intézkedések és technológiai 
beavatkozások hosszú távon megoldják a településen élők uniós követelményeknek megfelelő, 
egészséges ivóvízzel történő ellátását, a testületeik döntése alapján, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16 §-ban foglaltakra tekintettel 
az alábbi társulási megállapodást kötik: 
 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1. A jelen megállapodást aláíró települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre. A társulás határozott időre, a projekt 
előkészítési, illetve beruházási szakaszának teljes befejezéséig jön létre. 

 
2. A társulás elnevezése: Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség- javító Társulás 

(továbbiakban: Társulás) 
 
 

3. A Társulás székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 
 

4. A társulás tagjai, azok székhelye: 
 

- Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
- 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 
- Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
- 8692 Gyugy, Fő u. 19. 
 
- Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
- 8693 Kisberény, Petőfi u. 36. 
 
- Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
- 8697 Öreglak, Fő u. 14. 
 
- Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
- 8692 Szőlősgyörök, szabadság u. 18. 

 
 

5. A társulás működési területe: a Társulást alkotó települési önkormányzatok közigazgatási 
területe. 

 
6. A társulás bélyegzője: Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség- javító Társulás felirattal 

ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 



A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat Lengyeltóti 
Város Önkormányzata látja el. 
 
 

7. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályozása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük 
akadályozása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. 

 
 
 

II. 
 
 

A Társulás célja 
 

 
1. Jelen Társulás tagjai (továbbiakban: Tagok) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Környezet 

és Energia Operatív Program keretében meghatározott cél(ok) megvalósításában a KEOP 
7.1.0/11 „Derogációs viziközmű projektek előkészítése” és a KEOP 1.3.0/09-11 
„Ivóvízminőség javítás” elnevezésű pályázatokban foglalt cselekvési és pénzügyi 
ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően jelen Megállapodás keretei között részt 
vállalnak. 
A pályázat konkrét célja a vízminőséget jellemzően meghatározó szennyező anyagok 
koncentrációjának határérték alá való csökkentése, a 201/2001. (X. 25) Korm. rendelet 
követelményeinek teljesítése. 
 

2. A Társulás a vízellátási szolgáltatás minőségének javítása céljából szükséges ivóvíz minőség 
javító programot közös beruházásban megvalósítja. 

 
 

III. 
 
 

A Társulás tagjának jogai és kötelezettségei 
 
 

A Társulás tagjának jogai 
 

1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában. 
 

2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
 

3. Teljes joggal képviseli Társulási Tanácsban képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 
 

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
 

5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és 
információit. 
 

6. Részt vehet a Társulás döntéseinek előkészítésében. 
 

7. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben javaslatot tehet, döntést kezdeményezhet. 
 
 
 
 



 

 
A Társulás tagjainak kötelességei 

 
 

1. A Társulási Megállapodás betartása. 
 

2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 
társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
 

3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
 

4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 
 

5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseiben, a társulás vezetőjével való 
egyeztetés, illetve a társulással való közlése. 
 

6. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekben a szükséges adatok és 
információk továbbítása a Társuláshoz. 
 

7. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 
 
 

 
 

IV. 
 
 

A Társulás tagsági viszonyai, szerkezete 
 
 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
 

1. A Társulásban résztvevő települések a Társulásban való részvételükről minősített többséggel 
hozott képviselő- testületi határozattal döntenek. 

 
2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 

kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön 
többletfinanszírozását érintő döntéseket. 

 
3. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének nyilatkozatát 

tartalmazó határozatát a Társulás tagjainak, valamint a Társulási Tanácsnak meg kell küldeni. 
A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy  

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
- a pénzügyi hozzájárulás teljesítését vállalja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



A tagsági jogviszony megszűnése 
 
 

1. A Társulási tagság megszűnik, 
a) ha a Társulási Tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező 

települések képviselő- testületei minősített többséggel hozott határozatukkal megerősítik, 
b) ha a cél megvalósításához szükséges forrás befizetési kötelezettségének a Társulás 

döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, illetve az e megállapodásban foglalt 
kötelezettségét ismételt felhívásra sem teljesíti. A Társulás tagja minősített többséggel 
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a mulasztó tagot a Társulásból kizárhatja. 

 
 

A Társulási Tanács döntéshozatal 
 

1. A Társulásban delegált polgármesterek 1-1 szavazattal rendelkeznek. 
 

2. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok több mint felével rendelkező tagok 
jelen vannak. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, 
amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint felét. 
 

3. Egyhangú szavazással dönt a Tanács a Társulás megszüntetéséről, illetve megszűnésének 
kimondásáról, amelyhez a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő- testületeinek 
minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges. 
 

4. Minősített többség szükséges: 
a) zárt ülés elrendeléséhez, 
b) a költségvetés elfogadásához, 
c) a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott esetekben. 

 
 
 

V. 
 
 

A Társulás szervei 
 
 
A Társulási Tanács 
 
 

1. A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács, mely öt főből áll. 
 

2. A Tanács tagjai a társulásban résztvevő önkormányzatok mindenkori polgármesterei. 
 

3. A polgármester akadályoztatása esetén a képviselettel az adott település alpolgármestere és 
képviselő-testületének tagja is megbízható. A meghatalmazás teljes körű, és részleges körű 
lehet. A teljes vagy részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani az Elnöknek, s annak a 
meghatalmazás terjedelmét egyértelműen tartalmaznia kell. 
 

 
 
 
 
 
 



A Társulás elnöke 
 
 

1. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, titkos szavazással az önkormányzati 
választási ciklus idejére választja meg. 

 
2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

 

3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettese látja el. 

 
4. Az elnök feladatait bővebben az SzMSz tartalmazza. 

 

 
 
 
Társulás Elnökhelyettese 
 
 

1. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából 
elnökhelyettest választ. 

 
2. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. 

 

 
 
A Társulás bizottságai 
 

1. A Társulási Tanács döntései előkészítése, döntései végrehajtásának szervezésére bizottságokat 
hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági 
szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. 

 
2. A bizottságok megnevezését, tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a 

Szervezeti- és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 

3. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja lehet. 
 
 
 

 
VI. 

 
 

A Társulási szervek működése 
 
A Társulási Tanács ülései 
 
1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve, amely gyakorolja az e megállapodásban 

meghatározott faladat és hatásköröket. 
 

2. A Társulási Tanács üléseit évente legalább 2 alkalommal tartja- 
 

3. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni bármely település polgármestere, a 
Társulás tagjai – napirendet tartalmazó- indítványára, valamint a Somogy megyei 



Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 
napon belül. 

 

4. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő- testületi üléseinek 
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Somogy megyei 
Kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak. 

 
 

 
VII. 

 
A Társulás költségvetése, vagyona 

 
 
A költségvetés 
 
1. A Társulás Tanácsa éves költségvetést készít, amelyet a Tanács önállóan, költségvetési 

határozatban hagy jóvá. A Társulás költségvetése Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
költségvetésének részét képezi. 

 
2. A Társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 
 
 
A Társulás vagyona 
 
1. A társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, 

vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon. 
2. A Társulás vagyona elősegíti: 
a) egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését, 
b) települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb 

felhasználását. 
 
A költségvetés forrásai 
 
1. A költségvetés forrása a társult önkormányzatok által fizetendő tagdíj. A tagdíj mértéke: 10 forint/ 
ellátandó lakos/év. A 2012. évi pénzügyi hozzájárulást 2012. január 15-ig egy összegben kell befizetni 
a Társulás számlájára. 
 
 
2. A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP 7.1.0/11 „Derogációs viziközmű 
projektek előkészítése” elnevezésű projekt esetén a Társulásnak a program végrehajtása során 
felmerült költségeit a társult önkormányzatok az ellátandó lakosságszám arányában biztosítják. 

 
Lengyeltóti          3100 fő  61,75 % 
 
Gyugy           210 fő  4,78 % 
 
Kisberény                  186 fő                    3,71 % 
 
Öreglak                     304 fő                     6,06 % 
 
Szőlősgyörök            1220 fő                   24,30 % 
 



3. A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP 1.3.0/09-11 „Ivóvízminőség javítás” 
elnevezésű projekt esetén a társult önkormányzatok saját forrás hozzájárulásának aránya megegyezik a 
tulajdonukba kerülő víziközművek tervezett beruházási értékének a teljes beruházási értékhez 
viszonyított arányával. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat, a társult önkormányzat fizetési 
határidejének lejártát követően köteles legalább egy alkalommal – 15 napos határidővel- fizetési 
felszólítást küldeni annak, eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali beszedési megbízás 
benyújtására.  
 
Egyéb: 

a) állami támogatás, hozzájárulás 
b) állami pályázati forrás 
c) gazdálkodó szerv vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
d) a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben 

fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
e) a vagyonból kihelyezett összeg hozadéka 

 
 
 
Amennyiben Lengyeltóti Város Önkormányzata nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet 
egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi 
székhelyönkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatónak adott felhatalmazás alapján beszedési 
megbízást nyújtson be. 
 
A települési önkormányzatok kötelezik magukat, hogy az azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosító – jelen megállapodás 1. sz. melléklete szerinti- felhatalmazó levelet a képviselő-testület 
döntését követő 8 napon belül számlavezető bankjukhoz benyújtják a bank által záradékolt – egy 
példányát átadják a Társulás részére. A felhatalmazás a számlavezető banknál csak a Társulás 
hozzájáruló nyilatkozatával vonható vissza. 
 
 
4. A kötelezettségvállaló a Társulás Tanácsának elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes. Az 
ellenjegyzés jogát Lengyeltóti Városi Önkormányzat jegyzője gyakorolja. 
 
5. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke vagy elnökhelyettese gyakorolják. Az 
ellenjegyzés jogát Lengyeltóti Városi Önkormányzat jegyzője gyakorolja. 
 
 
 
A költségvetés működése 
 
 

A költségvetésre vonatkozó döntések meghozatala a Tanács feladata.  
      Ennek körében a Tanács többek közt: 
a) gondoskodik a költségvetésben lévő pénzek kezeléséről 
b) meghatározza a költségvetésből finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési 

célokat 
c) pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 

 
 
 
 

 



VIII. 
 
 

A Társulás Ellenőrzésének rendje 
 
 

A tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol  
- a költségvetésben lévő pénz felhasználásáról,  
- a teljesített közös célú kiadásokról,  
- a költségvetés teljes működéséről. 
 
 
Az elnök folyamatosan illetve szükség szerint tájékoztatja a társulás tagjait a pályázat illetve a 
beruházás megvalósulásáról. 
 
 

IX. 
 
 

A Társulás megszűnése 
 
 

1. Jelen Társulási Megállapodás rendes felmondás keretében nem szüntethető meg. 
 
 
2. A Társulás megszűnik, amennyiben a benyújtott pályázat, amire a társulási cél létrejött, 

elutasításra kerül. 
 
 

3. A Társulás megszűnik, ha annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal 
kimondja. 

 
4. A bíróság jogerős döntése alapján. 

 
5. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 

tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulási arányában a végleges támogatások, 
juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 
 

 
6. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási 

szerződésben osztják fel. 
 
 

7. A felosztás elve: 
 
A Társulás által létrehozott vagyonszaporulatot a Társulás megszűnése esetén olyan 
mértékben kell elosztani a társult önkormányzatok között, amilyen mértékű vagyongyarapodás 
a társult önkormányzat közigazgatási területén létrejött. 
 

 
8. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 

Társulás tagjai olyan polgári jog megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere, 
stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik. 

 
 



9. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. 
 
 

10. A tagsági jogviszony megszűnése esetén, amennyiben ennek következtében a társulás nem 
felel meg a pályázati támogatáshoz kötött jogszabályi feltételeknek, úgy a tagsági jogviszonyt 
megszüntető önkormányzat vállalja a lakosságszám alapján rá jutó központi támogatásnak 
megfelelő összeg kamattal növelt megfizetését. 

      

X. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat 
képviselő- testületének minősített többséggel hozott határozatával válik hatályossá és az aláírás napján 
lép életbe. 
 
Jelen megállapodás mellékletét képezi a Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A társult önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 

A felek a megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel rendelkező Fonyódi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességet köti ki. 

 
 

 
Lengyeltóti, 2011. december 14. 
 
 
 
A képviselő-testületek a Társulási Megállapodást az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete                          

Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete                             

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete                          

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                              

 



Záradék 

 

A Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben az érintett önkormányzatok 
döntése alapján a polgármesterek és jegyzők aláírásukkal látják el. 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
               Zsombok Lajos                                               Dr. Szatmári Ibolya 
                 polgármester                                                                        jegyző 
 
 
Gyugy Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
             Jelenka György                                                          Dr. Szatmári Ibolya 
               polgármester                                                                        jegyző 
 
 
Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
   
    
          Horváth Krisztián                                               Dr. Szatmári Ibolya 
              polgármester                                                                      jegyző 
 
 
Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
          Maczucza Miklós                                                         Radóné Lelkes Erika 
              polgármester                                                                       jegyző 
 
 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
              Klotz Péter                                                Dr. Illyés Erzsébet 
             polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F e l h a t a l m a z ó l e v é l 
 
 

……………………Község Önkormányzata (…………………..), mint számlatulajdonos, 
jelen nyilatkozatommal felhatalmazom a Lengyeltóti Város Önkormányzatát (8693 
Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.), hogy az Önöknél vezetett, ……………… számú bankszámlaszám 
terhére a velem szemben fennálló, a társulási megállapodásban, vagy társulási tanácsi 
határozatban vállalt fizetési kötelezettségemből származó követelést azonnali beszedési 
megbízás benyújtásával beszedje. 
 
A számlaszám, amelyről az inkasszó benyújtásra kerül:  
 
Hivatkozva a 21/2006.(XI.24.) MNB rendelkezésre, megbízom a számlavezető hitelintézetet, 
hogy a pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthető azonnali beszedési megbízást tartsa 
függőben.  
Jelen felhatalmazó nyilatkozatom visszavonásig érvényes.  
 
 
Dátum:  
 
  …………………………………………….. 
  a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása 
  
 
Banki záradék: 
 
A …………………………………… (számlavezető pénzintézet neve), mint a 
számlatulajdonos számlavezető pénzintézete, tudomásul vesszük, hogy ………………Község 
Önkormányzata számlatulajdonossal szemben fennálló, a társulási megállapodásból, illetve a 
Társulási Tanács határozatából fakadó követelését jogosult a számlatulajdonos bankszámlája 
terhére, azonnali beszedési megbízás benyújtása útján beszedni. 
A fenti felhatalmazó levél alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást mindaddig 
teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról a felhatalmazó levél szerint a számlatulajdonos 
nem rendelkezik. 
 
 
…………….., 2011. ……..hó …….. nap 
 
 
 ……………………………… 
 számlavezető bank aláírása 
 
 
 
 
 
 
 



1. Tervezés - Elvi engedélyes tervezés -105 263 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2. Egyéb, tervezéshez kapcsolódó feladatok -236 842 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3. Közbeszerzés -52 632 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4. Tanulmányok -52 632 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5. Projektmenedzsment -52 632 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6. Tájékoztatás, nyílvánosság 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

250 000 000

Tervezett megvalósítási tevékenység - Szennyvízhálózat kialakítása

1. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

9. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

10. 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett megvalósítási tevékenység - Szennyvíztisztító telep fejlesztése

1. 0 LE 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2. 0 LE 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Dátum

Összesen

Név (Pályázó hivatalos képviselője)

Ssz. Fejlesztés típusa LE
Előkészítési költség megoszlása

Összesen Igényelt támogatás Önerő

Igényelt támogatás Önerő

(100%) (85%) (15%)

(100%) (85%) (15%)

Pályázati űrlap
KEOP-7.1.0. Projekt előkészítési konstrukció

Szennyvizelvezetés- és tisztítás

Pályázó megnevezése:

Ssz. Települések megnevezése
Tervezett új 

bekötésszám

Előkészítési költség megoszlása
Összesen

Ssz.
Támogatható előkészítési 

tevékenységek

Előkészítési költség          

maximális összege

Igényelt előkészítési költség megoszlása
Összesen Igényelt támogatás Önerő

(100%) (85%) (15%)

Új szennyvíztisztító-telep építése

Új szennyvíztisztító-telep építése



1. Tervezés - Elvi engedélyes tervezés 6 341 053 Ft 6 341 053 Ft 5 389 895 Ft 951 158 Ft

2. Egyéb, tervezéshez kapcsolódó feladatok 14 267 368 Ft 14 267 369 Ft 12 127 264 Ft 2 140 105 Ft

3. Közbeszerzés 3 170 526 Ft 3 170 526 Ft 2 694 947 Ft 475 579 Ft

4. Tanulmányok 3 170 526 Ft 3 170 526 Ft 2 694 947 Ft 475 579 Ft

5. Projektmenedzsment 3 170 526 Ft 3 170 526 Ft 2 694 947 Ft 475 579 Ft

6. Tájékoztatás, nyílvánosság 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 30 120 000 Ft 30 120 000 Ft 25 602 000 Ft 4 518 000 Ft

Tervezett megvalósítási tevékenység - Ivóvízhálózat kialakítása

1. Lengyeltóti 3 100 fő 18 600 000 Ft 15 810 000 Ft 2 790 000 Ft

2. Szőlősgyörök 1 220 fő 7 320 000 Ft 6 222 000 Ft 1 098 000 Ft

3. Gyugy 210 fő 1 260 000 Ft 1 071 000 Ft 189 000 Ft

4. Kisberény 186 fő 1 116 000 Ft 948 600 Ft 167 400 Ft

5. Öreglak 304 fő 1 824 000 Ft 1 550 400 Ft 273 600 Ft

6. 0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7. 0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8. 0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

9. 0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

10. 0 fő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 5 020 fő 30 120 000 Ft 25 602 000 Ft 4 518 000 Ft

Dátum

(100%) (85%) (15%)

Pályázati űrlap
KEOP-7.1.0. Projekt előkészítési konstrukció

Ivóvízminőség-javítás

Pályázó megnevezése: Lengyeltóti Város Önkormányzata

Ssz. Támogatható előkészítési tevékenységek
Előkészítési költség          

maximális összege

Igényelt előkészítési költség megoszlása
Összesen Igényelt támogatás Önerő

(100%) (85%) (15%)

Igényelt támogatás ÖnerőSsz. Települések megnevezése Ellátandó lakosszám
Előkészítési költség megoszlása

Összesen

Zsombok Lajos polgármester



-

-

-

-

-

-

-

Cella

1. (F.8.)

2.

2.1. (E.27-36.)

2.2. (F.27-36.)

2.3. (H.14-19.)

3.

3.1. (E.45; 47)

3.2. (F.45; 47)

3.3. (H.14-19.)

4.

4.1. (E.27-36.)

4.2. (F.27-36.)

4.3. (H.14-19.)

* A korszerűsítés alatt az intenzifikálás is értendő.

A táblázatok kitöltése

Kérjük, hogy adja meg a pályázó szervezet nevét.

A támogatási összegek két típusó fejlesztési tevékenység várható nagysága alapján kalkulálódik 

(Szennyvízhálózat fejlesztés / Szennyvíztisztító-telep fejlesztés.) 

A támogatási összegek két típusú fejlesztési tevékenység várható nagysága alapján kalkulálódik 

(Szennyvízhálózat fejlesztés / Szennyvíztisztító-telep fejlesztés.) 

A támogatható (előkészítési) tevékenységekre jutó előkészítési összegek a Pályázati felhívás A.6. pontjában 

megadottak szerint számítódnak. (Figyelem, bizonyos tevékenységekre vonatkozó minimum és maximum 

korlátok miatt a táblázatban megjelentett összegek eltérhetnek a melletük feltüntetett százalékos 

arányoktól! 

Kérjük adja meg tevékenységenként az előkészítési költségek tervezett értékeit, figyelmmel a maximális 

értékekre.

Ivóvízminőség-javítás esetén esetén

Kérjük adja meg az ivóvízminőség-javítás fejlesztéssel érintett települések nevét.

Kérjük adja meg a ivóvízminőség-javítás fejlesztéssel érintett településeken a KEOP fejlesztéssel érintett 

elátandó és jogosult lakosok becsült számát.

Pályázati űrlap kitöltési útmutató

Általános kitöltési elvek

A táblázat képletezve van, a kért adatok megadása után az előkészítési összegek automatikusan 

számolódnak.
Egy adott tevékenységre adható maximális előkészítési összegek 7.1.0. Pályázati felhívás A.6. pontjában 

megadottak szerint kerülnek kiszámításra. Ettől való való eltérés - tevékenységenként - csak lefelé 

megengedett. 

A kalkulált (elszámolható) előkészítési összegre vonatkozó támogatási arány fix, 85%.

A táblázat írásvédett, csak a sárga hátterű mezők töltendőek.

Kérjük adja meg a létrejövő szennyvíztelep - meglévő telep bővítése / korszerűsítése* esetén a projekt 

megvalósításával létrejövő telep - lakosegyenértéken számított várható kapacitását.

Kérjük a legördülő menüből válassza ki a fejlesztés "típusát"

Kérjük adja meg tevékenységenként az előkészítési költségek tervezett értékeit, figyelmmel a maximális 

értékekre.

Szennyvízhálózat fejlesztése esetén

Kérjük adja meg a szennyvízhálózat fejlesztéssel érintett települések nevét.

Szennyvíztisztító-telep fejlesztése esetén. (Két telep fejlesztése jeleníthető meg.)

Kérjük adja meg tevékenységenként az előkészítési költségek tervezett értékeit, figyelmmel a maximális 

értékekre.

Kérjük adja meg a szennyvízhálózat fejlesztéssel érintett településeken a KEOP fejlesztéssel érintett 

bekötések becsült számát.


