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         Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző  



 

 

a.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás a 

Társulási Megállapodás módosítása.  
 

TISZTELT Képviselő-testülete! 
 
A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás a Társulási 
Megállapodást legutóbb a 2013. június 14-i ülésén a 15/2003. (VI.13.) számú határozattal 
módosította. A módosításban átvezette az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat, 
illetve a PIU Projekt Végrehajtó Egység megszűnésével kapcsolatban bekövetkezett 
módosításokat. 
A Társulási Megállapodás ismételt módosítása a 2014. október 12-i önkormányzati 
választásokat követően vált szükségessé, mivel több településen új polgármesterek léptek 
hivatalba. Ezért módosításra szorult a Társulási Megállapodás a települések képviselőinek 
változása miatt, amiből következően a mellékletek közül a települések új képviselőinek 
aláírási ívét is értelemszerűen módosítani kell, illetve szükséges mellékletként elhelyezni a 
megválasztott tisztségviselők elfogadó nyilatkozatait is. 

 
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás módosítását az előbbiekben írt tényeknek 
megfelelően a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati 
Társulás elkészítette, és egységes szerkezetben a Társulási Tanács tagjai elé tárta. 
Társulási Tanács a módosított társulási megállapodást 2014. november 5-én elfogadta, azt a 
társulás tagjainak is jóvá kell hagyni.  
Kérte a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Vigántpetend , 2014. november 10.                                     Nemoda István   

         polgármester  

 
…./2014. (XI.20.) Ökt.sz. határozat  

a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  a „Veszprém és 
Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról” szóló előterjesztést és az  egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás módosítását elfogadta. 
 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém és Térsége 
Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulásnak. 
 
Felelős: Takács Lászlóné jegyző 
Határidő: 2014. november 30.   
 
 

b.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás 
             Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.  
 
A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás a Társulási 
Megállapodás módosításával kapcsolatban felülvizsgálta a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltakat. Annak ellenére, hogy a jogszabály-változás - jelen esetben a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (2011. évi CLXXXIX.) törvényben foglaltak -, 
amennyiben ellentétes a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapításaival, azt 
nyilvánvalóan, mint magasabb jogszabály automatikusan módosítja, mégis a Veszprém és 
Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás szükségesnek látjuk a 
változások átvezetését. 



 
A IV. 1.4., és az 1.7 pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

 
1.4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 (Mötv. 44.§.) 
alkalommal össze kell hívni, továbbá: ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdésekben kell dönteni; ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza; ha azt az Ellenőrző Bizottság indítványozza; a törvényességi felügyeleti 
jogkörében eljárva azt a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi. 

 
1.7. A Tanács ülése nyilvános, de a Tanács köteles alkalmazni a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-ra figyelemmel a 42.§. (2) 
bekezdésének 1., 2., 5. pontjában meghatározott minősített többségre, valamint a 46.§. (2) 
bekezdésében rögzített zárt ülés tartására vonatkozó szabályokat. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb pontjai változatlanul érvényben és hatályban 
maradnak. 
Társulási Tanács 2014. november 5-én elfogadta az SZMSZ. módosítását, melyet a tag 
önkormányzatoknak is jóvá kell hagyni. 
Kérem az előterjesztés , és határozati javaslat elfogadását.  

 
Vigántpetend , 2014. november 10.  

        Nemoda István   

        polgármester  
 

…./2014. (XI. 20.) sz. határozata  
a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa 
megtárgyalta a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati 
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról” szóló elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezet 1.4., és az 1.7 pontjai az alábbiak 
szerint módosulnak: 

 
1.4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 (Mötv. 44.§.) 
alkalommal össze kell hívni, továbbá: ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdésekben kell dönteni; ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza; ha azt az Ellenőrző Bizottság indítványozza; a törvényességi felügyeleti 
jogkörében eljárva azt a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi. 

 
1.7. A Tanács ülése nyilvános, de a Tanács köteles alkalmazni a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-ra figyelemmel a 42.§. (2) 
bekezdésének 1., 2., 5. pontjában meghatározott minősített többségre, valamint a 46.§. (2) 
bekezdésében rögzített zárt ülés tartására vonatkozó szabályokat. 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb pontjai változatlanul érvényben és hatályban 
maradnak. 
 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém és Térsége 
Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulásnak. 
 
Felelős: Takács Lászlóné jegyző 
Határidő: 2014. november 30. 



 
c.)Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás  
Támogatási Szerződés 6. számú módosításának elfogadása.  
 
Vigántpetend  község Önkormányzata tagja a  Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési –és 
kezelési Önkormányzatai Társulásnak. A Társulási Tanács 2014. szeptember 12.-én, a 7/2014. 
(IX.12.) számú határozatában elfogadta a Támogatási Szerződés 6. sz. módosítását. 

 
Mint ismeretes, a Támogatási szerződés módosítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
2014. július 25.-i keltezésű, KÖF/7157-1/2014-NFM iktatószámú levelében kérte a Társulást, 
tekintettel arra, hogy a Társulás 365.353.000,- Ft összegű ÁFA hátraléka elengedésre került.  
A 2014. szeptember 12.-i Társulási Tanácsülésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

munkatársaival egyeztetett, de jogi szakértője által még jóvá nem hagyott 

szerződésmódosítás-változat került előterjesztésre, tekintettel arra, hogy akkor még csak ez a 

változat állt rendelkezésünkre. A Társulási Tanács ezt a változatot fogadta el fenti 

határozatában. 
 
Időközben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogi szakértője is véleményezte a 
szerződésmódosítást és észrevételei a szerződésmódosításban átvezetésre kerültek. Jelen 
előterjesztés tárgya ezen módosított változat elfogadása. A főbb változásokat az alábbiakban 
foglaljuk össze: 

 
- tekintettel arra, hogy az eredeti Támogatási Szerződést kedvezményezett részéről csak   

a Társulás írta alá, a jelen szerződésmódosításban sincsenek feltüntetve aláíróként a 
Társulást alkotó önkormányzatok;  

- fentiek következtében a szerződésmódosítás azon részei, melyben az önkormányzatokra 
mint Kedvezményezettekre hivatkozás található, törlésre kerültek;  

- pontosításra kerültek a szerződésmódosítás Közreműködő Szervezetre és Irányító 
Hatóságra hivatkozó részei;   

- az Egyetértési Nyilatkozat tartalmára, valamint az Ingyenes tulajdonjog átadási 
szerződésekre történő hivatkozás törlésre került;   

- a Támogatási Szerződés módosítással érintett pontjainak a szerződésmódosításban 
idézett részei, valamint a hivatkozott jogszabályok egyes passzusainak tartalmi részei 
törlésre kerültek;   

- a Támogatási Szerződés VII.21.2 pontja (beruházásban elkészült létesítményekre 
vonatkozó elidegenítési tilalom) mégsem került törlésre, tekintettel arra, hogy a 
Társulás tulajdonában továbbra is van vagyon (működtető vagyon és a veszprémi 
csapadékvíz főgyűjtő).  

 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogi szakértőjének szóbeli tájékoztatása szerint a 
szerződésmódosítás jelen előterjesztés tárgyát képező verzióján további módosításokat már 
nem kívánnak végezni, így amennyiben a Társulási Tanács azt jóváhagyja, a 
szerződésmódosítás Felek által aláírható. 

 
Társulási Tanács 2014. november 5-én elfogadta a támogatási szerződés módosítását. A 
társulás tagjainak is jóvá kell hagyni a módosítást. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el: 

…/2014. (XI.20) Ökt. sz. határozat 
 

 

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és  a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Tárulás között 
létrejött  Támogatási Szerződés 6. számú módosítását elfogadja. 



 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a Veszprém és Térsége 
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Tárulás részére küldje meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2014. november 30. 
 

                    Támogatási szerződés 6. számú módosítása 
 
mely létrejött 

 
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (cím: 1011 Budapest, Fı utca 44-50, 
képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelıs 
Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Irányító Hatóság)  

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44–50.  
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor környezeti és 
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár 
Adószám: 15764412-2-41, 

 
másrészről a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati 
Társulás (cím: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., képviseletében: Baumgartner Lajos elnök), a 
továbbiakban: Társulás (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

 
Irányító Hatóság és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 

 

I. A Közreműködő Szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által 
történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az 
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Közreműködő Szervezeti feladatokat 2014. április 15-től a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el.  

 
II. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 

kimondja, hogy a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1. 
napjától a törvény erejénél fogva nem állhat önkormányzati társulás tulajdonában, 
hanem az kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.  

 
III. A Társulás és az azt alapító önkormányzatok a Társulási megállapodásban rögzített 

tulajdoni arányokat figyelembe véve a 2004/HU/16/C/PE/003 sz. Kohéziós Alap 
projektben létrejött víziközművek, valamint a kapcsolódó, a projekt 
finanszírozásával, fenntartásával kapcsolatos, a tag önkormányzatok által 
átvállalandó jogok és kötelezettségek térítésmentes átruházása tekintetében 2012. 
december 21.-én IV. A tulajdonviszonyok megváltoztatása maga után vonja a 
Támogatási szerződés ismételt módosítását, amit a Vksztv-n kívül kötelezővé teszi a 
helyi önkormányzatairól szóló törvény 146. §. (1) bekezdése is. 

 

 



V. A jogszabályi környezet fentiekben részletezett megváltozása a Kedvezményezett 
Támogatási szerződésben rögzített ÁFA visszafizetési kötelezettségét is érinti, mely 
ugyancsak a Támogatási szerződés módosítását vonja maga után.  

 

 

Fentiek következtében Szerződő Felek a Támogatási szerződést az alábbiak szerint 

módosítják: 
 

 

1.) A Társulás a jövőben a Társulást alkotó önkormányzatok nevében eljárva 
projektgazdaként biztosítja az önkormányzatok és az Irányító Hatóság közötti 
kommunikációt, adminisztrációt és a feladatok koordinálását. 

 
2.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Veszprémben, Zircen, illetve a Hegyesdi 
agglomerációban létrejött víziközmű-rendszert működtető vagyon, továbbá a veszprémi 
csapadékvíz főgyűjtő változatlanul a Társulásnál marad. 

 
3.) Szerződő felek a Támogatási szerződés IX. 23. 9. sz. pontját – tekintettel a 2014. július 
25-én kelt KÖF/7157-1/2014-NFM ikt. számú levélre – hatályon kívül helyezik. 

 
A Támogatási szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

 
Jelen Támogatási szerződés módosítás hét példányban, magyar nyelven készül, amelyből 
három példány a Kedvezményezettet, négy példány a Minisztériumot illeti meg. 

 
Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

……….………… ……….………… 
Baumgartner Lajos dr. Nemcsok Dénes Sándor 

elnök helyettes államtitkár 
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti 

és – kezelési Önkormányzati Társulás és Energiahatékonysági Operatív 
 Programokért Felelős Helyettes 
 Államtitkárság 

P.H. P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap Kelt …………, 201… év ………… hónap 

… napján. … napján.  
egymással Egyetértési nyilatkozatot kötöttek. 



d.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsba, ellenőrzési bizottságba  delegálás,  

 
 

Nemoda István  polgármester elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX.törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Társulási Tanácsot a társult 

önkormányzatok képviselő-testülete által delegált tagok alkotják. A tanácsba az 

önkormányzatokat a polgármesterek képviselik, ezért  személyét  javasolja  delegálni. 

 
…../2014.(XI.20.)Ökt.sz. h a t á r o z a t  

 
Vigántpetend   község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 94. § (2) 

bekezdése alapján  Nemoda István  polgármestert delegálja. 

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy  a társulási tanács  ülésein részt 

vegyen, az önkormányzatot képviselje. 

Felelős: Nemoda István   polgármester 

Határidő: folyamatos.   

Nemoda István  polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és 

– kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács  jogszabályszerű működését és 

költségvetési ellenőrzését a társult települési önkormányzatok Ellenőrző Bizottsága látja el. 

Az ellenőrző bizottság 3 főből áll, 1-1 tagot delegál Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata , Zirc város Önkormányzata, a hegyesdi agglomeráció 5 önkormányzata 

szintén 1 főt delegál.Javasolta ………………………delegálni az Ellenőrző Bizottságba. 

…../2014.(XI.20.)Ökt.sz. h a t á r o z a t 
 

Vigántpetend   község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás  Ellenőrző Bizottságába 

………………………………… delegálja. Képviselő-testület felhatalmazza  a 

……………………delegált tagot, hogy  az ellenőrző bizottság hatáskörébe tartozó 

feladatokat lássa el. Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg 

a társulásnak. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő:  2014. november 30 

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozatok meghozatalát. 

Vigántpetend, 2014. november 11. 

        Nemoda István  

         polgármester  


