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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. június 26.
napján megtartott, 18.15. órakor kezdődő rendkívüli nyilvános testületi
ülésén Miháld és Pat Községek Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld,
Fő út 2.)
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester, Vig Zsolt alpolgármester,
Gergely Norbert és Papp Jenő helyi önkormányzati képviselők.
Távolmaradását jelezte: Lukács Imre helyi önkormányzati képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző és Lukácsné
Takács Valéria pénzügyi főelőadó.
Lakosság részéről megjelent: 0 fő.
Gerő Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges
létszámban - 4 fővel - a képviselő-testület megjelent. Elmondja, hogy az ülés
összehívása a
szervezeti és működési szabályzat
szerint történt. A
jegyzőkönyv hitelesítők személyére javaslatot tesz. Felkéri Gergely Norbert
képviselő urat és Vig Zsolt alpolgármester urat a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Az érintettek nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják.
Így a képviselő-testület 3 igen szavazattal, - tekintve hogy Papp Jenő úr az
esküt még nem tette le, - így jogait nem gyakorolhatja, Gergely Norbert
képviselő urat és Vig Zsolt alpolgármester urat
jelen jegyzőkönyv
hitelesítésére kijelölték.
Gerő Sándor polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok
elfogadására. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását, a 6 hónap
felmondási időre tekintettel, Sand községgel kötött közszolgáltatási szerződés
felmondásának szükségessége indokolja. Jövő hétre tervezte az ülést, de
akkor már
júliust írunk, és érvényesen az év végére nem lehetne a
szerződést felmondani. Ismerteti a napirendi pontokat.
Szegedi Bernadett körjegyző: Javasolja, hogy a testület vegye fel
napirendjére a június 06. napján kiküldött, tiltott, közösségellenes
magatartások szankcionálásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását is.
Majd ezt követően a
képviselő-testület határozathozatal nélkül a
javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a
következő napirendet
alkotta:
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N A P I R E N D:
1./ Márfi Szilárd képviselői mandátumáról való lemondás ismertetése, a
helyére lépő Papp Jenő képviselő eskütétele és megbízólevelének
átadása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
2./
Miháld
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2012.(VI….)számú rendelet-tervezete az önkormányzat és intézményei
2012.évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó
3./ a./Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás X.
sz. módosítása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
b./ Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív
Programjának „Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások”
tárgyú NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számon regisztrált
pályázattal kapcsolatos megállapodások módosítása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
4./Sand Község Önkormányzatával „ lakossági szennyvízszippantás
szolgáltatási tevékenység működtetése és a szennyvíz leürítő hely
használata” tárgyában kötött megállapodás felmondása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
5./ Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint azok
szankcionálásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző
6./ Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása
Előadó: Gerő Sándor polgármester

1./ Márfi Szilárd képviselői mandátumáról való lemondás
ismertetése, a helyére lépő Papp Jenő képviselő eskütétele és
megbízólevelének átadása
Gerő Sándor polgármester: Ismerteteti Márfi Szilárd 2012. június 06.-án
kelt írásos nyilatkozatát a képviselői mandátumáról való lemondásról.
Tájékoztatja a testületet, hogy erről vele előtte nem konzultált, nem
beszéltek, nem kereste meg semmilyen módon, hanem a kamerás pályázatot
is ezzel egy időben leadta.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ezzel sajnos az önkormányzati képviselő
megbízatása megszűnt. Az egyéni listás képviselő-választás eredményéről
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szóló jegyzőkönyv alapján a lemondott képviselő helyére az utána következő
legtöbb szavazatot elért jelölt kerül, ő pedig Papp Jenő, akit nagy tisztelettel
köszönt ezen jeles alkalomból, és köszöni, hogy a meghívásnak eleget tett és
elfogadja a képviselői, nagy felelősséggel és sok munkával járó, nehéz
feladatot.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény alapján a
képviselő a képviselő-testület előtt –a polgármesterre irányadó szöveggelesküt vagy fogadalmat tesz és erről okmányt ír alá.
Gerő Sándor polgármester: Kéri, hogy mindenki álljon fel és Lukács Imre
képviselő a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény melléklete szerinti
esküt tegye le. Az eskü szövegét előmondásával a képviselő úr szíveskedjen
megismételni.
A képviselő úr az esküt letette.
( Az eskü a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az eskü letétele után Papp Jenő aláírta az esküokmányt.
Ezt követően Gerő Sándor polgármester átadja a képviselő úrnak
megbízólevelet, és munkájához sok sikert, türelmet és kitartást kíván.
Szegedi Bernadett körjegyző: Tájékoztatja
a képviselőt, hogy
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január elsejétől
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Ezt követően a képviselők is nagyon eredményes, kitartó munkát kívántak a
képviselő-úrnak.

2./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012.(VI….)
önkormányzati
rendelet-tervezete
az
önkormányzat és intézményei 2012.évi költségvetéséről
szóló 2/2012.(II.25.) rendelete módosításáról
Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó: Ismerteti az előterjesztést.
Elmondja, hogy a pénzmaradvány, és az állami normatíva változása miatt
szükséges a módosítás, hogy a félévi beszámolóban egymással összhangban
legyenek az előirányzatok.
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás,
javaslat, úgy kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el az
előterjesztésnek megfelelő rendelet –tervezetét:
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A képviselő-testület 4 igen
következő rendeletet alkotta:

szavazattal,

minősített

többséggel

a

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(VI.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3./ a./Zalakaros Kistérség Többcélú
Megállapodás X. sz. módosítása

Társulása

Társulási

Gerő Sándor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Amennyiben nincs
kérdés, kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 4
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

38/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
1./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása X. sz.
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester

b./ Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli
Operatív
Programjának
„Közösségi
közlekedés
infrastrukturális beruházások” tárgyú NYDOP-3.2.1/B-092010-0005
azonosító
számon
regisztrált
pályázattal
kapcsolatos megállapodások módosítása
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Neki a
megállapodások tervezetében több kérdés nem egyértelmű, ezért a képviselőtestületi ülés előtt fel is hívta a projektmenedzsert válaszadásra, aki felhívta
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a figyelmet arra, hogy többek között a kimérések költségeit az
önkormányzatoknak kell állniuk. Többet nem tud az ügyről mondani, nem
áll rendelkezésre megalapozott információ. Kéri a testületet, hogy
kézfelemeléssel fogadja el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

39/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
1./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása által az „ Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugatdunántúli Operatív Programjának „Közösségi közlekedés infrastrukturális
beruházások” tárgyú NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számon
regisztrált pályázattal kapcsolatos megállapodások módosítását az
előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és a következőket állapította meg:
•

A napirenddel összefüggésben már kértek állásfoglalást
korábban
a
Társulás
Koordinációs
Irodájától,
de
a
74/2011.(XII.20.)számú képviselő-testületi határozatra a mai
napig nem kaptak választ, így a jelen megállapodások
módosítását nem tudja támogatni megfelelő információk
hiányában, ugyanakkor a jelenlegi módosításra irányuló
javaslatok, éppen a megfelelő döntési helyzet hiányában,
a
megvalósításra
engednek
benyújtott
pályázattól
eltérő
következtetni.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Koordinációs Iroda tájékoztatását
mind a 74/2011.(XII.20.) számú határozatra, mind a most időszerű
megállapodások módosítására sürgesse meg, és ehhez a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Gergely Norbert képviselő 18.45. órakor elhagyja a helyiséget, ezzel a
képviselő-testület létszáma 3 főre csökken.
Gerő Sándor polgármestert 18.46. órakor telefonon keresi a nagyrécsei
körjegyző.
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti a nagyrécsei körjegyző javaslatát.
Elmondja, hogy a hatályos önkormányzati törvény szerint június 30.-áig kell
dönteni a másik körjegyzőséghez való csatlakozásról. Kérik az elvi
szándéknyilatkozat megadását.
Kisebb vita alakult ki a testületben.
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Gergely Norbert képviselő 18.51. órakor visszatér a helyiségbe, ezzel a
képviselő-testület létszáma 4 főre emelkedik.
Gerő Sándor polgármester: Úgy gondolja, hogy felelősen dönteni ebben a
kérdésben nem lehet még. Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel
szavazza meg a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

40/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
1 ./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
nagyrécsei Körjegyzőséghez való - 2013. január 1-jével történő - csatlakozási
szándék kinyilvánításáról szóló javaslatot és a következőket nyilatkozza:
-

A képviselő-testület a járások kialakítására vonatkozó ágazati
jogszabályok és végrehajtási rendeleteik megalkotása előtt a
szervezeti kérdésekben nem kíván nyilatkozni, egyeztetések,
tárgyalások, pontos adatok ismerete nélkül nem szándékozik a
nagyrécsei körjegyzőséghez való csatlakozásról nyilatkozni.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1.pontban megfogalmazott döntésről
Laskai Béla nagyrécsei polgármester urat és Pintérné Hegedűs Szilvia
körjegyzőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester

Gergely Norbert képviselő 19.36. órakor elhagyja a helyiséget, ezzel a
képviselő-testület létszáma 3 főre csökken.

4./Sand
Község
Önkormányzatával
„
lakossági
szennyvízszippantás szolgáltatási tevékenység működtetése
és a szennyvíz leürítő hely használata” tárgyában kötött
megállapodás felmondása
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti a napirendi pontot, amely indokolta a
rendkívüli testületi ülés tartását a 6 hónapos felmondási idő miatt.
Szegedi Bernadett körjegyző: Meglepődött a megállapodás létezésén,
hiszen erről nem tudott, ugyanakkor a 2010-ben kezdeményezett
tárgyaláson erre nem hivatkozott Sand, és az akkori polgármester sem tudott
róla. Ezt a szerződést még 2001-ben kötötték, akkor Takács János volt a
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polgármester. A megállapodás a jegyzőkönyvek alapján azért született, mert
már akkor Pat szándékozott megtiltani a területén való leürítést. Ezen
megállapodás alapján nem lehet díjat emelni sandnak, Miháld ugyanakkor a
kölcsönösség elve alapján vihette volna a sandi leürítő telepre a Miháldon
keletkező szennyvizet.
Több
szempontból
kifogásolható
a
létező
megállapodás.
Gerő Sándor polgármester: Kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el
a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

41/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat

1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sand Község
Önkormányzatával „lakossági szennyvízszippantás szolgáltatási tevékenység
működtetése és a szennyvíz leürítő hely használata” tárgyában 2001. május
14.-én megkötött Megállapodást, annak 6. pontjára figyelemmel 2012.
december 31. napjával felmondja.
2./ A képviselő-testület az 1.pontban leírtakon túl megállapítja, hogy a
Megállapodás már nem felel meg az ágazati jogszabályi előírásoknak,
hiányzik róla az ellenjegyzés, és Miháld települést tekintve nem felel meg az
arányosság és a kölcsönösség elvének sem, ezért a jogszerű helyzet
biztosítását megállapodás módosításával nem, csak új közszolgáltatási
szerződés kidolgozásával és megkötésével látja elérni.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sand Község
Önkormányzatának megkeresése esetén a tárgyalásokat kezdje meg, a
szükséges egyeztetéseket folytassa le a közszolgáltatási szerződés megkötése
érdekében.
Határidő: Azonnal, a tárgyalások lefolytatásra 2012.december 31.
Felelős: Gerő Sándor polgármester

5./ Javaslat a tiltott,
közösségellenes magatartásokról,
valamint azok szankcionálásáról szóló rendelet-tervezet
elfogadásáról
Szegedi Bernadett körjegyző: Június 06.-án kiküldte már az ezzel
kapcsolatos előterjesztést, hiszen egy korábbi javaslat alapján a településen
rendet kell tartani, a társadalmi együttélés szabályait ki kell dolgozni.
Javasoltam, hogy a hatályba lépő előírások maradéktalan érvényre jutása, és
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a kellő szankcionálás érdekében közterület felügyelő alkalmazása szükséges,
hiszen ezek eltérő szabályok a szabálysértési eljárástól. Ahol ezeket
bevezették már , ott mind működik közterület-felügyelő.
Gerő Sándor képviselő: Ő úgy van ezzel, mivel már jelzések vannak, hogy
ezért, vagy azért nem felelnek meg itt-ott a rendeletek, és már beleléptünk
hasonlóba, amire tettek törvényességi észrevételt, hogy várjunk vele, amíg ez
téma teljesen kiforrja magát.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.
A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

42/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ A tiltott, közösségellenes
magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról” szóló rendelet-tervezet
elfogadására irányuló javaslatot megtárgyalta és
nyilatkozik, hogy a
tárgykörben elhalasztja a helyi jogszabály megalkotását.

6./ Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti a beérkezett kérelmeket. Tánczos
Gyula Miháld, Kossuth út 28. szám alatti lakos 17 évvel ezelőtti adás-vételi
szerződések megkötése miatt érkezett a hivatalhoz, ugyanis akkor megvett az
önkormányzattól két külterületi ingatlant, amely akkor a földhivatalban nem
került átvezetésre, állítólag az önkormányzat vállalta fel az ügyvédi
ellenjegyzést és átírás feladatait.
Szegedi Bernadett körjegyző: Sajnos erre már korábban is volt precedens,
hogy nem lett bejegyezve a tulajdonos-változás a földhivatalba és nem
élhetett jogával a tényleges tulajdonos. Akkor is új határozatot kellett hozni.
Akkoriban a hivatal felvállalt ilyen ügyeket, aztán nem intézte el a
akár
elvbirtoklással
is
földhivatali
bejegyzéseket.
A
kérelmező
megszerezhetné már ezen területek tulajdonjogát, de ez hosszadalmas és
költséges eljárás.
Gerő Sándor polgármester: A kérelmező azt kérte, hogy amennyiben a
testület hozzájárul, a felesége nevére kerüljenek át az ingatlanok.
Kisebb vita után a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
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43/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
1./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, mint
Eladó, hogy a Miháld külterület 624/3 hrsz. alatti, 1954 m2 területű és a
Miháld külterület 624/4 hrsz. alatti, 5866 négyzetméter területű zártkerti
ingatlanait eladja Tánczos Gyuláné 8825, Kossuth út 28. szám alatti
lakosnak, mint Vevőnek, ingatlanonként 100-, azaz egyszáz forint
vételárért.
2./ A felek nyilatkozatnak, hogy a vételár kialakításában jelentősége volt
annak, hogy a vevő az ingatlant, már több mint 15 éve sajátjaként,
szakadatlanul használta.
3./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Bíróné Dr.
Farkas Klára (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D.út 10.) ügyvédet az adásvételi szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére.
4./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gerő
Sándort polgármestert a 3. pontban rögzített jogügyleti szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Gerő Sándor polgármester

Gerő Sándor polgármester: Ismerteti Ivanovics Zsolt kérelmét. Elmondja,
hogy ez már többször lett tárgyalva az ülésen, ezért erről nem kíván vitát
nyitni. Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel hozza meg a
határozatát:
A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

44/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Ivanovics
Nándor Miháld, Petőfi út 4. szám alatti lakos egy tömbre vonatkozó
szabályozási elemek hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmét, és
nyilatkozik, hogy az önkormányzat kész településrendezési szerződés
megkötése és az ágazati jogszabályok betartása mellett a kérelmet
teljesíteni, mivel úgy ítélte meg az egyeztetések lefolytatása eredményeként,
hogy a kérelem szabályszerű teljesítéséhez a Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 6/2009.(VII.29.) önkormányzati rendeletének módosítása szükséges a
kötelező engedélyezési és egyeztetési eljárások lefolytatása mellett az 1997.
évi LXXVIII. Törvény 9.§, 12.§ és 13.§-ai, valamint a helyi építési szabályzat
1.§ (3) bekezdés a) pontja alapján.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Szegedi Bernadett körjegyző: Tekintettel, hogy későbbre tervezték a mai
ülést, és a rendkívüli helyzetre tekintettel nem tudta előterjeszteni a mai
ülésre vonatkozóan az önkormányzat vagyon-rendeletének felülvizsgálatára
vonatkozó tervezetet, illetve a közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet, kéri a testületet, hogy ezen napirendi pontok tárgyalását az
augusztusi soron következő ülésig halassza el.
A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

45/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik,
12/2012.(II.24.) számú határozatát módosítja az alábbiak szerint:

hogy

a

- A közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésére és a
vagyonrendelet módosítására 2012. augusztus testületi ülést jelöl meg.
Határidő: 2012.augusztus 31.
Felelős: Gerő Sándor polgármester és Szegedi Bernadett körjegyző
Gerő Sándor polgármester: Megkérdezi,
hozzászólása a napirendi ponthoz.

hogy

kinek

van

kérdése,

Vig Zsolt alpolgármester : Ő azt szeretné kérdezni, hogy a háziorvosi
megállapodásban hogy van rögzítve az orvosi rendelő nyitva tartása, maga a
rendelési idő, mert a betegek 7 órára mennek, és sokszor a doktornő még
negyed 9-re ér oda és nagy a felháborodás.
Szegedi Bernadett körjegyző: ő a megállapodásban úgy látja, hogy reggel 7
órától 10 óráig, de meg kell nézni, hogy lett-e ez módosítva, és hogyan és
mikor.
Papp Jenő képviselő: Szeretné, ha rendbe lenne téve ez az ügy.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ő már kezdeményezte 2006-ban, amikor
idejött a megállapodás felülvizsgálatát a hatályos jogszabályoknak
megfelelően, ügyvédet is felkeresett, akinek speciális területe ez, de akkor
nem kívánt azon a testület változtatni.
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A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

46/2012.(VI.26.)számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
kezdeményezi a Lenkovics és Társa Háziorvosi Bt. /Miháld Ady út 1. szám/
ellátási kötelezettséget vállaló egészségügyi vállalkozás, mint szolgáltatást
nyújtó között 1995.október 03.-án megkötött megállapodás felülvizsgálatát a
hatályos jogszabályoknak megfelelően, és megbízza Dr. Bíróné Dr. Farkas
Klára ügyvédet a szükséges jogi tanácsadással, a megállapodás
felülvizsgálatával és elkészítésével egységes szerkezetben, és szükség esetén
az egyeztető tárgyaláson való képviselettel.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Gerő Sándor polgármester

Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a
nyilvános testületi ülést és zárt ülés tartását rendeli el személyi jellegű
ügyben.
Tekintettel arra, hogy
több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a
képviselő-testület részéről, a polgármester a nyilvános ülést bezárta, és
megköszönte a képviselő-testület részvételét, együttműködését.

Lezárva: 2012. június 26.-án 20.32. órakor.

Gerő Sándor
Polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző

Vig Zsolt
jkv.hitelesítő

Gergely Norbert
jkv.hitelesítő
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MEGHÍVÓ
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános
ülését

2012. június 26-én ( kedden ) 17.30. órára
a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe ( Miháld , Fő út 2.) összehívom –ezútontisztelettel meghívom

Tervezett NAPIREND:
1./ Márfi Szilárd képviselői mandátumáról való lemondás ismertetése, a helyére lépő
Papp Jenő képviselő eskütétele és megbízólevelének átadása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
2./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(VI….)számú rendelettervezete az önkormányzat és intézményei 2012.évi költségvetéséről szóló rendelete
módosításáról
Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó
3./ a./Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás X. sz.
módosítása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
b./ Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának
„Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások” tárgyú NYDOP-3.2.1/B-09-20100005 azonosító számon regisztrált pályázattal kapcsolatos megállapodások
módosítása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
4./Sand Község Önkormányzatával „ lakossági szennyvízszippantás szolgáltatási
tevékenység működtetése és a szennyvíz leürítő hely használata” tárgyában kötött
megállapodás felmondása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
5./ Javaslat a tiltott,
közösségellenes magatartásokról, valamint azok
szankcionálásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző
6./ Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása
Előadó: Gerő Sándor polgármester

Miháld , 2012. június 26.

Tisztelettel:
Gerő Sándor sk.
polgármester
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RENDELETEK:

15

E L Ő T E R J E S Z T É S E K:
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Előterjesztés
……………Község/Város Önkormányzat Képviselő- testületének
2012…………… ülésére
Tárgy: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás X sz. módosítása

Tisztelt Képviselő Testület!
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2007. november 15.-én elfogadott, azóta több
alkalommal, legutóbb 2012. május 17.-én módosított, azonban hatályba még nem helyezett
társulási megállapodását módosítani szükséges az alábbiakra tekintettel:
A Szociális Alapellátó Központ házi segítségnyújtás ellátási körzetének bővülése.
A Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény
1 § (9) b) pontja értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társulási megállapodás
módosításához. Kérjük, hogy legkésőbb június 20.-ig valamennyi település tűzze napirendre
a módosítás tárgyalását, ellenkező esetben az ellátás után lehívható normatíva igénybevétele
kerül veszélybe.

Határozat minta
……………Község/Város Önkormányzat Képviselő- testületének ......./2012. (…..) számú
határozata
A Képviselő-testület:
1. ……….. Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása X. sz. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: ………..polgármester
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
I. sz. módosítása
Támogatásban részesített, országos közút területén megvalósítandó
közlekedésfejlesztési tevékenységet tartalmazó projekt megvalósítására
1. Preambulum
A 2. pontban meghatározott Konzorcium az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugatdunántúli
Operatív
Programjának
„Közösségi
közlekedés
infrastrukturális
beruházások” tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2010.
november 2. kelt, K-2010-NYDOP-3.2.1/B-09.-0018207/169 iktatószámú támogató levél
szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a
Zalakarosi kistérségben” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a
Támogató nevében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
támogatási szerződést köt a Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium).
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
ZALAKAROS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Postacím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Székhely:8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 760555
Adószám: 15760559-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Novák Ferenc társulás elnöke
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám: 75000112-40065089-00000017
ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÚEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 20-10-040060
Adószám: 11342773-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Zalatnai László vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11992309-03502862-00000000

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
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Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-042272
Adószám: 10856417-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11991102-02163275
MÁV-START
VASÚTI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
ZÁRTKÖRŰEN
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Ungvári Csaba vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám:10402142-49575648-49521021

MŰKÖDŐ

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
Postacím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-046265
Adószám: 14605749-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Szőke József műszaki vezérigazgató-helyettes és Határ
Renáta program igazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00286693-00000024
A Konzorcium Tagjai megállapodnak abban, hogy a 2012. január 18.-án kötött
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
Az eredeti szöveg:
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.

2.

3.

4.

5.

A
feladatra
jutó
elszámolható
költség összege (Ft)
500.000,-

A
feladatra
jutó
támogatás
összege
(Ft)
475.000,-

Közbeszerzési
eljárás

1.875.000,-

1.781.250,-

NKH
díja

2.367.000,-

2.248.650,-

Geodéziai felmérés

1.618.750,-

1.537.813,-

Zalakaros
pályaudvar
engedélyes terve

600.000,-

570.000,-

Tag neve

Feladat

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása

Megvalósíthatósági
tanulmány

engedélyezés
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.

Zalakarosi
kistérségi
autóbuszvárók
engedélyes terve
Zalakarosi
kistérségi
autóbuszöblök
engedélyes terve
Zalakarosi
pályaudvar kiviteli
terve

1.250.000,-

1.187.500,-

886.000,-

841.700,-

712.500,-

676.875,-

Zalakarosi kistérség
autóbusz
várók
kiviteli terve

500.000,-

475.000,-

Zalakaros
pályaudvar építés

69.177.327

65.718.461,-

Zalakarosi kistérség
buszöböl építés

36.776.556,-

29.504.894,-

Zalakarosi kistérség
buszváró építés

45.796.901,-

42.611.201,-,-

Zalakarosi kistérség
zöldterület
fejlesztési munkák

4.261.055,-

4.048.002,-

Tájékoztatás,
nyilvánosság

6.125.000,-

5.818.750,-

Könyvvizsgáló

2.250.000,-

2.137.500,-

Műszaki ellenőrzés

7.250.000,-

6.762.500,-

Megvalósíthatósági
tanulmány

200.000 ,-

190.000,-

NKH
díja

439.400,-

417.430,-

340.000,-

323.000,-

50.000,-

47.500,-

engedélyezés

Illetékbélyeg

Tulajdoni
másolatai

lapok
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.

Zala
Volán
engedélyes terv

4.125.000,-

3.918.750,-

Zala
terv

5.865.500,-

5.572.225,-

Eszközbeszerzés

86.060.000,-

81.757.000,-

Keszthelyi
buszpályaudvar
építés
Keszthely buszöböl
építés

123.741.885,-

117.433.684,-

45.268.722,-

43.005.286,-

Projekt előkészítés

1.244.000,-

1.181.800,-

Magyar
Államvasutak
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.
MÁVStart
Zrt.
Magyar
Közút Nzrt.

Eszközbeszerzés

33.000.000,-

31.350.000,-

Építéskomplex
terület előkészítés

1.840.000,-

1.748.000,-

Építmények,
infrastruktúra,
zöldterület építés
Eszközbeszerzés

4.960.000,-

4.712.000,-

10.000.000,-

9.500.000,-

Zalakaros kistérség
területén
autóbuszöblök
felújítása
Keszthely autóbusz
állomás
állami
közút
területen
burkolat felújítás
Műszaki ellenőrzés

108.656.669,-

108.656.669,-

2.422.125,-

2.422.125,-

2.500.000,-

2.500.000,-

612.659.390,-

581.081.667,-

Magyar
Közút Nzrt.

33.

Magyar
Közút Nzrt.
Összesen

Volán

kiviteli

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak a hatályos
jogszabályok, a támogatási szerződés, valamint a jelen Megállapodás szerinti
elvégzéséért.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a
következő táblázat tartalmazza1.

1.
1

Tag neve

Elszámolható költség

Támogatási
összeg

Zalakaros

181.946.089 Ft

166.346.198,- Ft

Támogatás mértéke a
Tag által elszámolható
költségekre vetítve (%)
91,92 %

A támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen
táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. A tagok által megvalósított tevékenységekre jutó támogatás
mértékét úgy kell megállapítani, hogy a projektszinten megítélt támogatás összege nem változhat.
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Kistérség
Többcélú
Társulása
2. Zala Volán
Zrt.
3. MÁV Zrt.
4. MÁV-START
Zrt.
5. Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt..2
Összesen

266.090.507 Ft

252.664.875 Ft

94,95 %

41.044.000 Ft
10.000.000 Ft

38.991.800 Ft
9.500.000 Ft

95 %
95 %

113.578.794 Ft

113.578.794 Ft

100%

612.659.390 Ft

581.081.667 Ft

95 %

A Projekt pénzügyi megvalósítása tagi szintű költségvetéssel történik.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják,
amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 5 %-át3 képezik, az alábbi
megoszlásban:

Tag neve

1.

2.
3.

Önrész összege

Zalakaros
Kistérség
14.605.414 Ft
Többcélú
Társulása
Zala
Volán 13.425.632 Ft
Zrt.
2.052.200 Ft
MÁV Zrt.

MÁV
Start 500.000 Ft
Zrt.
Magyar
Közút
5.
0 Ft
Nonprofit
Zrt.4
Összesen
30.583.246 Ft
4.

Önrész mértéke
a
Tag
által
elszámolható
költségekre
vetítve (%)

Önrész formája

Költségvetési
forrás

saját

8,05 %

Számlapénz

5,05 %

Bankbetét

5%

Számlapénz

5%

Nem releváns

0%
5%

10.11
A
beruházás
megvalósításával,
a
Magyar
Állam
tulajdonában,
a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében és Magyar Közút NZrt.
közútkezelésében lévő az alábbi táblázatban szereplő közút nevezett szakasza a projekt
megvalósítását követően a jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően a továbbiakban is
Magyar Állam tulajdonát képezi.
Település

Hrsz

Útszám Szelvényszám Oldal

Balatonmagyaród 251/25

6831 7+101

bal

251/25

6831 7+761

bal

2

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projekt megvalósításához nem köteles önrészt biztosítani, az általa
elszámolható költségekre jutó támogatás mértéke 100%.
3
A projektszinten megítélt támogatás mértéke alapján szükséges kitölteni.
4

A Magyar Közút Nonprofit Zrt./NIF Zrt. a projekt megvalósításához nem köteles önrészt biztosítani, az általa
elszámolható költségekre jutó támogatás mértéke 100%.
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251/25

6831 8+943

bal

Galambok

629/5

7511 5+281

bal

Galambok

631/8

7522 0+020

bal

631/8

7522 0+036

jobb

631/8

7522 0+494

bal

631/8

7522 0+500

jobb

263/2

7527 9+233

bal

263/2

7527 9+234

jobb

418/4

7529 0+051

jobb

418/4

7529 0+398

bal

418/4

7529 0+428

jobb

Miháld

245/5

6817 9+268

jobb

Miháld

247/7

6832 7+284

jobb

247/7

6832 8+190

jobb

76/4

6832 12+007

bal

76/4

6832 12+430

bal

76/4

6832 12+444

jobb

288/6+288/10

7522 4+122

bal

288/6

7522 4+069

job

1052/3

7522 3+575

jobb

1052/3

7522 3+578

bal

1149/3

7522 4+173

bal

1149/3

7522 4+222

jobb

Gelse
Gelse

Sand

Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros

Zalakomár
Zalakomár

Zalaszentjakab
Zalaszentjakab

1330/2

7522 3+021

jobb

1330/2

7522 3+028

bal

086/2

7521 1+691

jobb

086/2

7521 1+704

bal

086/2

7521 3+439

bal

72/2

7511 0+024

jobb

72/2

7511 0+026

bal

1219/2+1337/1

6805 28+785

jobb

1219/2+1337/1

6805 28+805

bal

1219/2

6805 29+572

bal

108/2

6832 3+082

jobb

108/2

6832 3+083

bal

181/2

6832 3+586

bal

181/2

6832 3+641

jobb

Zalaújlak

192

75127 6+050

bal

Keszthely

916/2

71345 4+305-4+408

jobb

A projekt megvalósítását követően a fenti táblázatban szereplő közút nevezett szakaszai
– jelen projekt szerinti - felújítással érintett szakasza vonatkozásban az üzemeltetési,
karbantartási feladatokat a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat
közútkezelője, a Magyar Közút NZrt. látja el.
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Amennyiben a beruházás megvalósítása során a jogszabály szerinti építtetőn kívüli Tagok
részéről szükséges a Magyar Állam részére vagyont átadni, a jogszabály szerinti építtetőn
kívüli Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházást annak megvalósítását
követően térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésébe adják. A jogszabály szerinti építtetőn kívüli
Tagok kijelentik, hogy a Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben
semmilyen fizetési igénnyel (különös tekintettel az önrészre, illetve a támogatással
összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) nem lépnek fel. Amennyiben a
beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy
annak képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési kötelezettség)
terhelné, a jogszabály szerinti építtetőn kívüli Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy
ezen fizetési kötelezettség teljesítését a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől
átvállalják.
11.1. Tagok rögzítik, hogy a pályázathoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló adatok
szerint 2 közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, mindegyik eljárás nemzeti
értékhatárt elérő, Kbt. harmadik része szerinti eljárás.
11.2. Tagok megállapodnak abban, hogy a projektet érintő, annak megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások a következők:
A./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, a Zala Volán Zrt. és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. az általuk a projekt keretében megvalósítandó építési beruházások
közbeszerzésére közös ajánlatkérőként egy közbeszerzési eljárást folytatnak le, melynek
rendelkezésre álló adatai a következők:
- A közbeszerzési eljárások megindításának várható időpontja: 2011. október.
- A közbeszerzési eljárás becsült értéke 382.683.113,- Ft
B./ Zala Volán Zrt. az projekt keretében megvalósítandó eszközbeszerzése
vonatkozásában önállóan folytat le közbeszerzési eljárást, melynek rendelkezésre álló
adatai a következők:
- A közbeszerzési eljárások megindításának várható időpontja: 2011. szeptember.
- A közbeszerzési eljárás becsült értéke 86.060.000 Ft,
C./ Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Zrt. a projekt keretében megvalósítandó
beszerzéseire nem köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására
Módosított szöveg:
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.

2.

Tag neve

Feladat

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása

Megvalósíthatósági
tanulmány

Közbeszerzési
eljárás

A
feladatra
jutó
elszámolható
költség összege (Ft)
500.000,-

A
feladatra
jutó
támogatás
összege
(Ft)
475.000,-

1.905.000,-

1.809.750,-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása

NKH
díja

engedélyezés

2.367.000,-

2.248.650,-

Geodéziai felmérés

1.618.750,-

1.537.813,-

Zalakaros
pályaudvar
engedélyes terve

600.000,-

570.000,-

Zalakarosi
kistérségi
autóbuszvárók
engedélyes terve
Zalakarosi
kistérségi
autóbuszöblök
engedélyes terve
Zalakarosi
pályaudvar kiviteli
terve

1.213.215,-

1.152.573,-

886.000,-

841.700,-

712.500,-

676.875,-

Zalakarosi kistérség
autóbusz
várók
kiviteli terve

493.059,-

468.406,-

Zalakaros
pályaudvar építés

70.284.164,-

66.769.957,-

Zalakarosi kistérség
buszöböl építés

37.364.981,-

29.976.972,-

Zalakarosi kistérség
buszváró építés

45.571.576,-

43.292.978.,-

Zalakarosi kistérség
zöldterület
fejlesztési munkák

4.329.232,-

4.112.770,-

Tájékoztatás,
nyilvánosság

6.220.024,-

5.909.023,-

Könyvvizsgáló

2.286.000,-

2.171.700,-

Műszaki ellenőrzés

7.366.000,-

6.870.700,-
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.

Megvalósíthatósági
tanulmány

200.000 ,-

190.000,-

NKH
díja

439.400,-

417.430,-

340.000,-

323.000,-

50.000,-

47.500,-

Zala
Volán
engedélyes terv

4.125.000,-

3.918.750,-

Zala
terv

5.865.500,-

5.572.225,-

Eszközbeszerzés

86.060.000,-

81.757.000,-

Keszthelyi
buszpályaudvar
építés
Keszthely buszöböl
építés

123.741.885,-

117.433.684,-

45.268.722,-

43.005.286,-

Projekt előkészítés

1.244.000,-

1.181.800,-

Magyar
Államvasutak
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.
MÁVStart
Zrt.
Magyar
Közút Nzrt.

Eszközbeszerzés

33.000.000,-

31.350.000,-

Építéskomplex
terület előkészítés

1.840.000,-

1.748.000,-

Építmények,
infrastruktúra,
zöldterület építés
Eszközbeszerzés

4.960.000,-

4.712.000,-

10.000.000,-

9.500.000,-

Zalakaros kistérség
területén
autóbuszöblök
felújítása
Keszthely autóbusz
állomás
állami
közút
területen
burkolat felújítás
Műszaki ellenőrzés

110.395.116,-

110.395.116,-

2.460.939,-

2.460.939,-

2.540.000,-

2.540.000,-

616.248.063,-

585.437.598,-

Magyar
Közút Nzrt.

Magyar
Közút Nzrt.
Összesen

engedélyezés

Illetékbélyeg

Tulajdoni
másolatai

Volán

lapok

kiviteli
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A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak a hatályos
jogszabályok, a támogatási szerződés, valamint a jelen Megállapodás szerinti
elvégzéséért.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a
következő táblázat tartalmazza5.
Tag neve

1.

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
2. Zala Volán
Zrt.
3. MÁV Zrt.
4. MÁV-START
Zrt.
5. Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt..6
Összesen

Elszámolható költség

Támogatási
összeg

Támogatás mértéke a
Tag által elszámolható
költségekre vetítve (%)
91,92 %

183.717.501 Ft

168.884.868,Ft

266.090.507 Ft

252.664.875 Ft

41.044.000 Ft
10.000.000 Ft

38.991.800 Ft
9.500.000 Ft

95 %
95 %

115.396.055 Ft

115.396.055 Ft

100%

616.248.063 Ft

585.437.598 Ft

95 %

94,95 %

A Projekt pénzügyi megvalósítása tagi szintű költségvetéssel történik.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják,
amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 5 %-át7 képezik, az alábbi
megoszlásban:

Tag neve

1.

2.
3.
4.
5.

5

Önrész összege

Zalakaros
Kistérség
14.832.633 Ft
Többcélú
Társulása
Zala
Volán 13.425.632 Ft
Zrt.
2.052.200 Ft
MÁV Zrt.
MÁV
Start 500.000 Ft
Zrt.
Magyar
0 Ft
Közút

Önrész mértéke
a
Tag
által
elszámolható
költségekre
vetítve (%)

Önrész formája

Költségvetési
forrás

saját

8,07 %

Számlapénz

5,05 %

Bankbetét

5%

Számlapénz

5%

Nem releváns

0%

A támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen
táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. A tagok által megvalósított tevékenységekre jutó támogatás
mértékét úgy kell megállapítani, hogy a projektszinten megítélt támogatás összege nem változhat.
6
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projekt megvalósításához nem köteles önrészt biztosítani, az általa
elszámolható költségekre jutó támogatás mértéke 100%.
7
A projektszinten megítélt támogatás mértéke alapján szükséges kitölteni.
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Nonprofit
Zrt.8
Összesen

30.810.465 Ft

5%

10.11 A beruházás megvalósításával, a Magyar Állam tulajdonában, és az ingatlannyilvántartás szerint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében és
Magyar Közút NZrt. közútkezelésében, továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődei
(Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht, illetve a Zalaegerszegi Közúti Igazgatóság)
vagyonkezelésében/kezelésében lévő az alábbi táblázatban szereplő közút nevezett
szakasza a projekt megvalósítását követően a jelenlegi tulajdonviszonyoknak
megfelelően a továbbiakban is Magyar Állam tulajdonát képezi.
Település

Útszám Szelvényszám Oldal

Balatonmagyaród 251/25

6831 7+101

bal

251/25

6831 7+761

bal

251/25

6831 8+943

bal

Galambok

629/5

7511 5+281

bal

Galambok

631/8

7522 0+020

bal

631/8

7522 0+036

jobb

631/8

7522 0+494

bal

631/8

7522 0+500

jobb

263/2

7527 9+233

bal

263/2

7527 9+234

jobb

418/4

7529 0+051

jobb

418/4

7529 0+398

bal

418/4

7529 0+428

jobb

Miháld

245/5

6817 9+268

jobb

Miháld

247/7

6832 7+284

jobb

247/7

6832 8+190

jobb

76/4

6832 12+007

bal

76/4

6832 12+430

bal

76/4

6832 12+444

jobb

288/6+288/10

7522 4+122

bal

288/6

7522 4+069

job

1052/3

7522 3+575

jobb

1052/3

7522 3+578

bal

1149/3

7522 4+173

bal

1149/3

7522 4+222

jobb

1330/2

7522 3+021

jobb

1330/2

7522 3+028

bal

086/2

7521 1+691

jobb

086/2

7521 1+704

bal

086/2

7521 3+439

bal

Gelse
Gelse

Sand

Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros

8

Hrsz

A Magyar Közút Nonprofit Zrt./NIF Zrt. a projekt megvalósításához nem köteles önrészt biztosítani, az általa
elszámolható költségekre jutó támogatás mértéke 100%.
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Zalakomár
Zalakomár

Zalaszentjakab
Zalaszentjakab

72/2

7511 0+024

jobb

72/2

7511 0+026

bal

1219/2+1337/1

6805 28+785

jobb

1219/2+1337/1

6805 28+805

bal

1219/2

6805 29+572

bal

108/2

6832 3+082

jobb

108/2

6832 3+083

bal

181/2

6832 3+586

bal

181/2

6832 3+641

jobb

Zalaújlak

192

75127 6+050

bal

Keszthely

916/2

71345 4+305-4+408

-------

Keszthely
296
71345 4+408
----A projekt megvalósítását követően a fenti táblázatban szereplő közút nevezett szakaszai
– jelen projekt szerinti - felújítással érintett szakasza vonatkozásban az üzemeltetési,
karbantartási feladatokat a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat
közútkezelője, a Magyar Közút NZrt. látja el.
A beruházás megvalósításával, a Magyar Állam tulajdonában, a 2012. május 14.
napján kelt, 30005/23936/2012 számú, nem hiteles tulajdoni lap szerint és az
ingatlan-nyilvántartás
szerint
a
Zalaegerszegi
Közúti
Igazgatóság
vagyonkezelésében lévő Balatonmagyaród, 251/26 hrsz. alatt nyilvántartott
kivett
közterület
beruházással
érintett
szakasza
területe
a
projekt
megvalósítását követően a jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően a
továbbiakban is Magyar Állam tulajdonát képezi.
A beruházás megvalósításával, a Magyar Állam tulajdonában, a 2012. május 15.
napján kelt,51463800414. számú hiteles tulajdoni lap szerint a Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő
Keszthely, 297/1 hrsz. alatt nyilvántartott kivett beépített terület projektben
érintett
szakasza
a
projekt
megvalósítását
követően
a
jelenlegi
tulajdonviszonyoknak megfelelően a továbbiakban is Magyar Állam tulajdonát
képezi.
Amennyiben a beruházás megvalósítása során a jogszabály szerinti építtetőn kívüli Tagok
részéről szükséges a Magyar Állam részére vagyont átadni, a jogszabály szerinti építtetőn
kívüli Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházást annak megvalósítását
követően térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésébe adják. A jogszabály szerinti építtetőn kívüli
Tagok kijelentik, hogy a Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben
semmilyen fizetési igénnyel (különös tekintettel az önrészre, illetve a támogatással
összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) nem lépnek fel. Amennyiben a
beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy
annak képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési kötelezettség)
terhelné, a jogszabály szerinti építtetőn kívüli Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy
ezen fizetési kötelezettség teljesítését a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől
átvállalják.
10.11/A A beruházás megvalósításával, a Magyar Állam tulajdonában, és az
ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság kezelésében lévő Keszthely, 297/1 hrsz. alatt nyilvántartott
kivett beépített terület megnevezésű ingatlan projektben érintett vasútállomás
megnevezésű területén a projekt keretén belül megvalósuló beruházás - az
akadálymentesítés – mint az ingatlan elválaszthatatlan része a megvalósulást
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követően - a jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően – a Magyar Állam
tulajdonába kerül
11.1. Tagok rögzítik, hogy a pályázathoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló adatok
szerint 2 közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, mindegyik eljárás nemzeti
értékhatárt elérő, Kbt. második része szerinti eljárás.
11.2. Tagok megállapodnak abban, hogy a projektet érintő, annak megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások a következők:
A./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, a Zala Volán Zrt. és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. az általuk a projekt keretében megvalósítandó építési beruházások
közbeszerzésére közös ajánlatkérőként egy közbeszerzési eljárást folytatnak le, melynek
rendelkezésre álló adatai a következők:
- A közbeszerzési eljárások megindításának várható időpontja: 2012. június.
- A közbeszerzési eljárás becsült értéke 382.683.113,- Ft
B./ Zala Volán Zrt. az projekt keretében megvalósítandó eszközbeszerzése
vonatkozásában önállóan folytat le közbeszerzési eljárást, melynek rendelkezésre álló
adatai a következők:
- A közbeszerzési eljárások megindításának várható időpontja: 2012. június.
- A közbeszerzési eljárás becsült értéke 86.060.000 Ft,
C./ Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Zrt. a projekt keretében megvalósítandó
beszerzéseire nem köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására
Az eredeti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás további pontjait a módosítás nem
érinti. A Megállapodás módosítása akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül azt az
utolsóként aláíró fél is aláírta.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

.....................................
Novák Ferenc
társulás elnöke

..................................
Zalatnai László
vezérigazgató

................................
Dávid Ilona
elnök vezérigazgató

Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása

Zala Volán Zrt.

Magyar Államvasutak Zrt.

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

.....................................
Ungvári Csaba

..................
Szőke József

.................
Határ Renáta
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vezérigazgató

műszaki vezérig. program ig.
-helyettes

MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására megkötött
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást követően

1. Preambulum

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása az Új Magyarország Fejlesztési Terv „Nyugatdunántúli Operatív Programjának Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások”
tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számon regisztrált
pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató)
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a 2010. november 2.-án kelt, K-2010NYDOP-3.2.1/B-09.-0018207/169 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban
részesített.
A projekt címe: „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a zalakarosi
kistérségben” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő
szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a beruházást
megvalósító Konzorciummal.
A projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai 2012. január 18.-án Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást kötöttek (1. számú melléklet), melynek hivatkozási száma:
ESZ-2011/004792/001. A Konzorcium Vezetője a pályázat benyújtására jogosult Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása (lásd: 2. Szerződő felek).
Jelen megállapodás részletezi a projekt megvalósítása során felmerülő, de a Konzorciumi
megállapodásban nem rögzített feladatokat, valamint az azok kapcsán felmerülő felelősségi
köröket.
A Projekt megvalósítására a Szerződő Felek az alábbi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek
A Megállapodást kötő Felek:
A pályázat benyújtására jogosult Többcélú Társulása (Beruházó):
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Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
Postacím: 8749, Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Székhely: 8749, Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Önkormányzati törzsszám: 760555
Adószám: 15760559-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Novák Ferenc társulás elnöke
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám: 75000112-10065086
és
Az annak tagjait alkotó projekt megvalósításában érintett alábbi önkormányzatok:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata
Postacím: 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.
Székhely: 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.
Önkormányzati törzsszám: 436874
Adószám: 15436870-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Kalász Mátyás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám:7500112-10056291
Galambok Község Önkormányzata
Postacím: 8754 Galambok, Ady Endre út 2.
Székhely: 8754 Galambok, Ady Endre út 2.
Önkormányzati törzsszám: 436852
Adószám: 15436856-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Kiss Tóth László polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám:7500112-10075982
Gelse Község Önkormányzata
Postacím: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.
Székhely: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.
Önkormányzati törzsszám: 432173
Adószám: 15432175-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Szegedi Ferenc polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-23691988
Miháld Község Önkormányzata
Postacím: 8825 Miháld, Fő utca 2.
Székhely: 8825 Miháld, Fő utca 2.
Önkormányzati törzsszám: 432195
Adószám: 15432199-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Gerő Sándor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám: 75000239-10083006
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Sand Község Önkormányzata
Postacím: 8824 Sand, Kanizsai utca 37.
Székhely: 8824 Sand, Kanizsai utca 37.
Önkormányzati törzsszám: 436742
Adószám: 15436746-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Hábli Nándor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Zrt.
Számlaszám: 14100330-83168549-01000003
Zalakaros Város Önkormányzata
Postacím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Önkormányzati törzsszám: 734334
Adószám: 15734336-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Novák Ferenc polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Zrt.
Számlaszám: 14100347-92765749-01000006
Zalakomár Község Önkormányzata
Postacím: 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.
Székhely: 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.
Önkormányzati törzsszám: 734345
Adószám: 15734343-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Varga Miklós polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám: 75000112-10056466
Zalaszentjakab Község Önkormányzata
Postacím: 8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor út 33.
Székhely: 8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor út 33.
Önkormányzati törzsszám: 436863
Adószám: 15436863-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár József polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Számlaszám: 75000222-10079625
Zalaújlak Község Önkormányzata
Postacím: 8822 Zalaújlak, Fő utca 64/A.
Székhely: 8822 Zalaújlak, Fő utca 64/A.
Önkormányzati törzsszám: 436807
Adószám: 15436801-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Böröndi Ferenc polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP

33
Számlaszám: 11749015-15436801

valamint
Zala Volán Zrt.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 20-10-040060
Adószám: 11342773-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Zalatnai László vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11992309-03502862-00000000
és
Építtetői jog gyakorlására jogosult fél (építtető):
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postacím: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.
Székhely: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-046265
Adószám: 14605749-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Szőke József műszaki vezérigazgató-helyettes és Határ Renáta
program igazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00286693-00000024
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a Projekt megvalósítása, valamint jelen megállapodás
fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Felek együttműködését.

3. Közbeszerzés
A Felek megállapodnak abban, hogy a „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése
Keszthelyen és a zalakarosi kistérségben” című, NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító
számú pályázat keretében megvalósítani kívánt építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást
a pályázó szervezet, Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, mint az egyik ajánlatkérő és
mint Konzorciumvezető folytatja le.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (1. számú melléklet) 10.11 pontjában
meghatározott utak meghatározott szelvényei közötti szakaszán történő beavatkozások
projekttevékenységéhez kapcsolódó kivitelezői közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő –
közös ajánlatkérőként – Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, Zala Volán Zrt. és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. lesz.
A közbeszerzési eljáráshoz Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által elkészített ajánlati
dokumentációban a Felek érdekkörébe tartozó építési beruházás egyértelműen elkülönítésre
kerül, mind műszaki mind pedig pénzügyi szempontból, az építési engedélyben (feltéve, hogy
a beavatkozás engedélyköteles) valamint a kivitelezési szerződésben is elkülönül a műszaki és
pénzügyi tartalom.
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A fenti tárgyban lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás típusát (az alkalmazandó
eljárásrendet) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása jogosult meghatározni, a Kbt. hatályos
előírásainak megfelelően. Az eljárás lefolytatása Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
jelen megállapodás mellékletét (2. sz. Melléklet) képező hatályos, Zala Volán Zrt.-vel közös
Közbeszerzési Szabályzata szerint történik, az abban foglalt döntési és felelősségi rend
szerint, a Felek közös megegyezése alapján.
Az eljárást megindító hirdetmény a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Képviseli: a területileg
illetékes Megyei Igazgatóság) jóváhagyásával adható fel. A jóváhagyás kizárólag a
közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakmai szempontokra, és tartalomra vonatkozik. Nem
vonatkozik egyéb jogi, pénzügyi és közbeszerzési tartalomra.
A Közbeszerzési eljárásban létrehozott Bíráló Bizottságba a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy
fő megfelelő műszaki szakértelemmel rendelkező tagot delegál, aki részt vesz az eljárás
előkészítő szakaszában a felhívás és dokumentáció műszaki tartalmának meghatározásában,
és az ajánlatok értékelésében.
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása köteles a delegált tag nyilatkozatát rögzíteni és a
döntésénél figyelembe venni.
Az eljárásban részt vevő bíráló bizottsági tagot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója bízza meg a megyei igazgató javaslata alapján. Az összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatot Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása készíti el, és küldi meg a
kijelölt személy részére.
Az eljárás eredményéről Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása az eredmény rendelkezésre
állásától számított 5 munkanapon belül, de legkésőbb a kihirdetés előtt 5 munkanappal köteles
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t tájékoztatni. A Társulás a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
előzetes tájékoztatása nélkül nem hirdethet eredményt.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával felmerülő valamennyi költség Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulását terheli.
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása nyilatkozik, hogy a tárgyi eljárás során független
hivatalos közbeszerzési tanácsadót kíván megbízni, amelynek költségeit vállalja.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 6. és 11. pontjában leírtak alapján, amennyiben –
eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár magasabb,
mint a pályázati dokumentációban foglalt elszámolható költség, az ezáltal keletkező
többletköltséget Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása saját forrásból finanszírozza a
Társulási Tanács döntése alapján. Amennyiben Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa döntése alapján a többletköltséget költségvetéséből nem tudja
finanszírozni, új eljárás lefolytatása szükséges.
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért és azt követően a projekt
elszámolása tekintetében minden anyagi és egyéb felelősséget Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása visel.
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes
dokumentációjának egy másolati példánya az eljárás lezárását követően 5 munkanapon belül a
másik Fél részére átadásra kerül.
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4. Tájékoztatás határideje

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.1. pontjának 4. bekezdése az alábbiak
szerint kerül pontosításra:
„Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető
biztosítja, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a nyilatkozatnak a Közreműködő Szervezet
jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott benyújtási határideje előtt
legalább 8 munkanappal a nyilatkozat szövegét megkapja, véleményezésre ill. elfogadásra.”
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.2. pontjának 2. bekezdése az alábbiak
szerint kerül pontosításra:
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási
szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen
közléséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t 5 munkanapon belül tájékoztatja.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.2. pontjának 6. bekezdése az alábbiak
szerint kerül pontosításra:
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Magyar Közút
Nonprofit ZRt. a felhívás kézhezvételétől számított, legfeljebb 8 munkanapon belül napon
belül köteles megadni a megfelelő információt Konzorciumvezetőnek a Projekt keretében
általa vállalt tevékenységről.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.6. pontjának 2. bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
A Magyar Közút Nonprofit ZRt. a projekt keretében általa vállalt, Projekt Előrehaladási
Jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységei előrehaladásáról indokolt
esetben, a Konzorciumvezető írásbeli kérésére köteles esetenként, a Konzorciumvezető által
kért határidőre írásbeli tájékoztatást adni.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás egyéb, határidőre vonatkozó pontjai
változatlanul érvényben maradnak.
5. Területszerzés
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által megvalósított azon projektelemek esetén,
amelynél a fejlesztéssel érintett ingatlan az egyes önkormányzatok tulajdonában áll és a
projekt megvalósítását követően is abban marad, ott minden a projekt során beszerzett eszköz,
illetve létrejövő dolog és egyéb jog feletti rendelkezés az önkormányzatot illeti.
Amennyiben a beruházás megvalósítása során az önkormányzatok részéről szükséges a
Magyar Állam részére vagyont átadni, az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a beruházást annak megvalósítását követően térítésmentesen a Magyar Állam
tulajdonába és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésébe adják. Az
önkormányzatok kijelentik, hogy a Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben
semmilyen fizetési igénnyel (különös tekintettel az önrészre, illetve a támogatással
összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) nem lépnek fel. Amennyiben a
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beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy annak
képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési kötelezettség) terhelné,
az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen fizetési kötelezettség teljesítését
a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől átvállalják.
A közút burkolata a kiemelt szegélyig, vagy nyílt árok esetén annak külső széléig a Magyar
Állam tulajdonában, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében és a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében marad, vagy abba kerül át. Nem állami tulajdonú
területrész esetén az önkormányzatok az erre a területre eső ingatlanokat/ingatlanrészeket a
Magyar Állam nevére, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe szerzik meg, a
jelen megállapodás mellékleteként szolgáló adásvételi szerződésminta alapján.
Önkormányzati tulajdonban lévő, országos közutat, illetve elemeit érintő területeket
térítésmentesen köteles átadni a Magyar Állam nevére és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésébe. Vagyonátadás a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. között létrejött ESZ-2009/001110/001 sz. megállapodás alapján történik.
Tagok kezdeményezik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, hogy a parkolók, a zárt
csapadékvíz elvezető csatorna, valamint a kiemelt szegélyen ill. a nyílt árok külső szélén
kívüli területek (járdák, zöldfelület) tulajdonosa és kezelője a projekt befejezését követően az
érintett önkormányzatok legyenek. A projekt befejezésének időpontjától a parkolók, a
csapadékcsatorna és a kiemelt szegélyen ill. a nyílt árok külső szélén kívüli területek
fenntartási költségei az érintett önkormányzatot terhelik.
Felek megállapodnak, hogy a Projekt által érintett területek tulajdonviszonyainak a
Támogatási Szerződésben rögzített határidőre történő rendezéséért a felelősség kizárólag az
önkormányzatokat terheli. Amennyiben a Támogatási Szerződésben előírt határidőre az
önkormányzat ezen feladatukat nem tudják teljesíteni, a határidő-módosítást ők kötelesek
kezdeményezni, ill. egyeztetni a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A módosításért és a
módosított határidő betartásáért az érintett önkormányzatot terheli a felelősség.
Az önkormányzatok a területek fentiek szerinti rendezését vállalják.

6. Kapcsolattartás
Felek a Megállapodás teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a
felek a jelen Megállapodás aláírását követően 5 munkanapon belül tájékoztatják egymást. A
kapcsolattartásért, koordinációért a felelős személyek (szervek):
Kapcsolattartó a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása részéről:
név: Horváth Zoltán
Postacím: 8751. Zalakomár Tavasz u. 13.
telefonszám: 93/386-042/25
faxszám: 93/386-037
email cím: kisterseg@zalakaros.hu
Kapcsolattartó a Zala Volán Zrt. részéről:
név: Horváth Tibor
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
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telefonszám: 30/946-0939
faxszám: 92/503-644
email cím: horvath_tibor@zalavolan.hu
Kapcsolattartó a Magyar Közút Nonprofit Zrt részéről:
név: Schlemmer Tamás
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Telefon: 30/256-3752
Fax: 92/549-759
e-mail cím: schlemmer.tamas@zala.kozut.hu
Felek a fent megnevezett Kapcsolattartójuk személyében bekövetkezett változásról egymást 3
munkanapon belül, írásban, elektronikus úton kötelesek értesíteni.
A Társulás a Projekt munkaterület átadás-átvételi eljárására – 8 nappal a kijelölt időpont előtt
– meghívót küld a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Megyei Igazgatóságának, melyről
értesíti a kapcsolattartókat is faxon, vagy elektronikus üzenetben.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint,
szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának
előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Társulás kijelölt
kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a
Társulás kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 munkanapon belül megküld az
Építtető kijelölt kapcsolattartója részére.

Felek a megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írták alá.

Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása:

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

Magyar Közút Nonprofit Zrt.:

……………………............................................................
Határ Renáta
Szőke József
program igazgató
műszaki vezérigazgató-helyettes
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

P.H.
P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
……………………………
……………………………
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Zala Volán Zrt:

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

..............................................
Zalatnai László
vezérigazgató

..............................................
Kalász Mátyás János
polgármester

..............................................
Zala Volán Zrt

..............................................
Balatonmagyaród Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Galambok Község Önkormányzata:

Gelse Község Önkormányzata

..............................................
Kiss Tóth László
polgármester

..............................................
Szegedi Ferenc
polgármester

..............................................
Galambok Község Önkormányzata

..............................................
Gelse Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………
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Miháld Község Önkormányzata:

Sand Község Önkormányzata

..............................................
Gerő Sándor
polgármester

..............................................
Hábli Nándor
polgármester

..............................................
Miháld Község Önkormányzata

..............................................
Sand Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Zalakaros Város Önkormányzata:

Zalakomár Község Önkormányzata

..............................................
Novák Ferenc
polgármester

..............................................
Varga Miklós
polgármester

..............................................
Zalakaros Város Önkormányzata

..............................................
Zalakomár Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Zalaszentjakab Község Önkormányzata:

Zalaújlak Község Önkormányzata
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..............................................
Molnár József
polgármester

..............................................
Böröndi Ferenc
polgármester

..............................................
Zalaszentjakab Község Önkormányzata

..............................................
Zalaújlak Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

1. sz. Melléklet: Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
2. sz. Melléklet: Társulás és Zala Volán Zrt. Közbeszerzési Szabályzata
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített, országos közút területén megvalósítandó
közlekedésfejlesztési tevékenységet tartalmazó projekt megvalósítására

1. Preambulum
A 2. pontban meghatározott Konzorcium az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugatdunántúli
Operatív
Programjának
„Közösségi
közlekedés
infrastrukturális
beruházások” tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2010.
november 2. kelt, K-2010-NYDOP-3.2.1/B-09.-0018207/169 iktatószámú támogató levél
szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a
Zalakarosi kistérségben” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a
Támogató nevében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
támogatási szerződést köt a Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium).
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
ZALAKAROS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Postacím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Székhely:8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
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Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 760555
Adószám: 15760559-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Novák Ferenc társulás elnöke
Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Zrt.
Számlaszám: 14100347-92781949-01000006
ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÚEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 20-10-040060
Adószám: 11342773-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Zalatnai László vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11992309-03502862-00000000
MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-042272
Adószám: 10856417-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11991102-02163275
MÁV-START
VASÚTI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
ZÁRTKÖRŰEN
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Kővári Zsolt vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám:10402142-49575648-49521021

MŰKÖDŐ

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
Postacím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-046265
Adószám: 14605749-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Ákos vezérigazgató
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00286693-00000024
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2010. április 16 –án kelt „Konzorciumi
együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban
Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és
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annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező
érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a
Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait,
valamint a projekt előrehaladási jelentéseket nevükben és helyettük aláírja.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben,
hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási
szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a
változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás
Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető
köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási
szerződés módosításának tervezetét elfogadják.
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási
szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen
közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását
befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a
Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a
Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.
Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében
indítványozható,
és
a
Közreműködő
Szervezet
jóváhagyása
szükséges
az
átcsoportosításhoz.
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Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok
kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt
olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a
Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tag neve

Feladat

A
feladatra
jutó
elszámolható
költség összege (Ft)
500.000,-

A
feladatra
jutó
támogatás
összege
(Ft)
475.000,-

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség

Megvalósíthatósági
tanulmány

Közbeszerzési
eljárás

1.875.000,-

1.781.250,-

NKH
díja

2.367.000,-

2.248.650,-

Geodéziai felmérés

1.618.750,-

1.537.813,-

Zalakaros
pályaudvar
engedélyes terve

600.000,-

570.000,-

Zalakarosi
kistérségi
autóbuszvárók
engedélyes terve
Zalakarosi
kistérségi
autóbuszöblök
engedélyes terve
Zalakarosi
pályaudvar kiviteli
terve

1.250.000,-

1.187.500,-

886.000,-

841.700,-

712.500,-

676.875,-

Zalakarosi kistérség
autóbusz
várók
kiviteli terve

500.000,-

475.000,-

Zalakaros
pályaudvar építés

69.177.327

65.718.461,-

Zalakarosi kistérség
buszöböl építés

36.776.556,-

29.504.894,-

engedélyezés
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Zala
Volán
Közlekedési
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.

Zalakarosi kistérség
buszváró építés

45.796.901,-

42.611.201,-,-

Zalakarosi kistérség
zöldterület
fejlesztési munkák

4.261.055,-

4.048.002,-

Tájékoztatás,
nyilvánosság

6.125.000,-

5.818.750,-

Könyvvizsgáló

2.250.000,-

2.137.500,-

Műszaki ellenőrzés

7.250.000,-

6.762.500,-

Megvalósíthatósági
tanulmány

200.000 ,-

190.000,-

NKH
díja

439.400,-

417.430,-

340.000,-

323.000,-

50.000,-

47.500,-

Zala
Volán
engedélyes terv

4.125.000,-

3.918.750,-

Zala
terv

5.865.500,-

5.572.225,-

Eszközbeszerzés

86.060.000,-

81.757.000,-

Keszthelyi
buszpályaudvar
építés
Keszthely buszöböl
építés

123.741.885,-

117.433.684,-

45.268.722,-

43.005.286,-

Projekt előkészítés

1.244.000,-

1.181.800,-

Eszközbeszerzés

33.000.000,-

31.350.000,-

engedélyezés

Illetékbélyeg

Tulajdoni
másolatai

Volán

lapok

kiviteli
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28.

29.

30.
31.

32.

Magyar
Államvasutak
Zrt.
Magyar
Államvasutak
Zrt.
MÁVStart
Zrt.
Magyar
Közút Nzrt.

Magyar
Közút Nzrt.

33.

Magyar
Közút Nzrt.
Összesen

Építéskomplex
terület előkészítés

1.840.000,-

1.748.000,-

Építmények,
infrastruktúra,
zöldterület építés
Eszközbeszerzés

4.960.000,-

4.712.000,-

10.000.000,-

9.500.000,-

Zalakaros kistérség
területén
autóbuszöblök
felújítása
Keszthely autóbusz
állomás
állami
közút
területen
burkolat felújítás
Műszaki ellenőrzés

108.656.669,-

108.656.669,-

2.422.125,-

2.422.125,-

2.500.000,-

2.500.000,-

612.659.390,-

581.081.667,-

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak a hatályos
jogszabályok, a támogatási szerződés, valamint a jelen Megállapodás szerinti
elvégzéséért.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a
következő táblázat tartalmazza9.
Tag neve

1.

Zalakaros
Kistérség
Többcélú
Társulása
2. Zala Volán
Zrt.
3. MÁV Zrt.
4. MÁV-START
Zrt.
5. Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt..10
Összesen

Elszámolható költség

Támogatási
összeg

181.946.089 Ft

166.346.198,- Ft

Támogatás mértéke a
Tag által elszámolható
költségekre vetítve (%)
91,92 %

266.090.507 Ft

252.664.875 Ft

94,95 %

41.044.000 Ft
10.000.000 Ft

38.991.800 Ft
9.500.000 Ft

95 %
95 %

113.578.794 Ft

113.578.794 Ft

100%

612.659.390 Ft

581.081.667 Ft

95 %

A Projekt pénzügyi megvalósítása tagi szintű költségvetéssel történik.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják,
amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 5 %-át11 képezik, az alábbi
megoszlásban:
9

A támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen
táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. A tagok által megvalósított tevékenységekre jutó támogatás
mértékét úgy kell megállapítani, hogy a projektszinten megítélt támogatás összege nem változhat.
10
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projekt megvalósításához nem köteles önrészt biztosítani, az általa
elszámolható költségekre jutó támogatás mértéke 100%.
11
A projektszinten megítélt támogatás mértéke alapján szükséges kitölteni.
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Tag neve

1.

2.
3.

Önrész összege

Zalakaros
Kistérség
14.605.414 Ft
Többcélú
Társulása
Zala
Volán 13.425.632 Ft
Zrt.
2.052.200 Ft
MÁV Zrt.

MÁV
Start 500.000 Ft
Zrt.
Magyar
Közút
5.
0 Ft
Nonprofit
Zrt.12
Összesen
30.583.246 Ft
4.

Önrész mértéke
a
Tag
által
elszámolható
költségekre
vetítve (%)

Önrész formája

Költségvetési
forrás

saját

8,05 %

Számlapénz

5,05 %

Bankbetét

5%

Számlapénz

5%

Nem releváns

0%
5%

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket,
záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt Projekt Előrehaladási
Jelentés) a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási
jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15
munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a
támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja
össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem
összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat
a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási
szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott
számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a Közreműködő
Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra.
A Közreműködő Szervezet legfeljebb a jelen Megállapodás 3.4 pontjában meghatározott
támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy valamely Tagnak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság,
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett
köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás
folyósítását felfüggeszti.

12

A Magyar Közút Nonprofit Zrt./NIF Zrt. a projekt megvalósításához nem köteles önrészt biztosítani, az általa
elszámolható költségekre jutó támogatás mértéke 100%.
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Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli
el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt
visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig
nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét – az építtetői
jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások alapján a pályázat megvalósításába
bevont építtető kivételével – bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő
biztosítékot nyújtják:

1.

2.
3.

4.

5.

Tag neve
Biztosíték formája13
Zalakaros Kistérség Biztosíték
nyújtására
nem
Többcélú Társulása
kötelezett
(281/2006.
(XII.23.)
Korm. Rendelet 60.§ (1) d) pontja
alapján)
Zala Volán Zrt.
Bankgarancia
MÁV Zrt.
Biztosíték
nyújtására
nem
kötelezett
(281/2006.
(XII.23.)
Korm. Rendelet 60.§ (1) f) pontra
tekintettel
kiadott
NFÜ
elnöki
engedély alapján)
MÁV-START Zrt.
Biztosíték
nyújtására
nem
kötelezett
(281/2006.
(XII.23.)
Korm. Rendelet 60.§ (1) bekezdés
h) pontja alapján).

Biztosíték értéke
0.-Ft

252.664.875 Ft.
0.- Ft

0.-Ft

Magyar
Közút Biztosíték
nyújtására
nem 0.- Ft
Nonprofit Zrt.
kötelezett
(281/2006.
(XII.23.)
Korm. Rendelet 60.§ (1) f) pontra
tekintettel
kiadott
NFÜ
elnöki
engedély alapján)

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási
szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott
időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő
Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő
Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium
fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét
és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló
felelősségét.
4. Kapcsolattartás

13

A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefaxszámáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze.
A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más,
harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető
képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes
képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során
jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt
értesíteni a Konzorciumvezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről,
illetve testület(ek)ről a 11. pont rendelkezik14.
A projektet érintő, annak megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat a Tagok
önállóan vagy úgy is lebonyolíthatják, hogy a Tagok nevében valamely Tag jár el
ajánlatkérőként (a továbbiakban: közös ajánlatkérők).
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra15:
A 3.3 pontban konzorciumi partnerenként meghatározott költségvetés alapján beszerzett
eszközök az egyes konzorciumi partnerek tulajdonát képezik.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában
részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal,
és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

14

A bekezdésből a 11. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.
Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

15
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8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban
megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban
meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető
is jogosulttá válik a kilépésre.
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai
szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni
a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi
a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a
Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik
teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő
Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati
kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében.
A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját
megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a
– a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a
Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadásátvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a
feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a
támogatási
szerződésben
meghatározott
dokumentum-megőrzési
kötelezettség,
ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról
határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben
meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is
kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató
részére.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli,
amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására
előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
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9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen
Megállapodás megszűnését vonja maga után.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám,
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a
változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a
Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.

10., A Magyar Közút NZrt. konzorciumi tag
speciális jogai és kötelezettségei
10.1 Az építtetői jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások alapján a pályázat
megvalósításába a Magyar Közút Nonprofit Zrt.16 bevonása is szükséges, ezért a pályázat
megvalósítása érdekében konzorciumi tagként jár el.
10.2 A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Zala volán Zrt.17 vállalja, hogy
amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a projekt megvalósításához szükségesnek
tartja, 30 napon belül Együttműködési Megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.vel, melyben részletesen rögzítik a projekt megvalósulása kapcsán felmerülő feladatokat
(területszerzés, vagyonátadás), felelősségi köröket. Ilyen tartalmú megállapodás
megkötését a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Zala volán Zrt. 18 is jogosult
kezdeményezni.
10.3 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projekt megvalósítására felhasználható saját
pénzügyi forrással nem rendelkezik, így a jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségeken felül további kötelezettséget a projekt megvalósításához nem vállal.
10.4 A támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait a Konzorciumvezető
mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is aláírja, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
megvalósított projektelemeket érintő kifizetési kérelmeket pedig a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-n kívül a Konzorciumvezetőnek is alá kell írnia.
10.5 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. haladéktalanul köteles tájékoztatni a
Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása
akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
10.6 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa megvalósított tevékenységekhez kapcsolódó
költségvetést
érintő
változások
bejelentési
dokumentációját
megküldi
a
16
17
18

Megfelelő kiválasztása szükséges a megállapodás valamennyi releváns pontjában.
Releváns Tag nevét szükséges beírni.
Releváns Tag nevét szükséges beírni.
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Konzorciumvezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és
elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
elkészített dokumentumokat.
10.7 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa megvalósított projektelemek tekintetében
önállóan is készít időközi, illetve záró Projekt Előrehaladási Jelentést, melyet hivatalosan
megküld a Konzorciumvezető részére. A Konzorciumvezető a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
által elkészített jelentések tartalmát változtatás nélkül köteles a projektszintű Projekt
Előrehaladási Jelentésben megjeleníteni.
10.8 A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést az általa megvalósított
projektelem tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. maga jogosult összeállítani
megküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
összeállított kifizetési igénylést a Konzorciumvezetőnek is alá kell írnia a Közreműködő
Szervezethez történő benyújtást megelőzően. A Konzorciumvezető nem módosíthatja a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által összeállított kifizetési igénylést, továbbá annak
kézhezvételét követően köteles azt 2 munkanapon belül aláírni és azt a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. részére megküldeni. A dokumentumokat és számlákat a támogatási
szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elküldeni.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek meg kell felelnie
a kifizetési igénylések benyújtására vonatkozó korlátoknak.
10.9 Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig
nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelést a jogszabály szerinti építtető
Magyar Közút NZrt.-vel szemben nem érvényesítheti.
10.10 A megállapodás aláírását követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
megvalósított projektelem tekintetében lefolytatott kivitelezési közbeszerzési eljárás
során a becsült értéknél magasabb nyertes ajánlati ár esetén az eredményhirdetésre
akkor kerülhet sor, amennyiben a becsült érték és a nyertes árat tartalmazó érvényes
ajánlat közötti különbözetre a jogszabály szerinti építtetőn kívüli tagok forrást
biztosítanak. A jogszabály szerinti építtetőn kívüli tagok a forrást térítésmentes
átadásként, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek (pl. általános forgalmi adóra
vonatkozó rendelkezések) figyelembe vételével teljesítik a 10.1. pontban foglaltak
szerint.
10.11
A
beruházás
megvalósításával,
a
Magyar
Állam
tulajdonában,
a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében és Magyar Közút NZrt.
közútkezelésében lévő az alábbi táblázatban szereplő közút nevezett szakasza a projekt
megvalósítását követően a jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően a továbbiakban is
Magyar Állam tulajdonát képezi.
Település

Hrsz

Útszám Szelvényszám Oldal

Balatonmagyaród 251/25

6831 7+101

bal

251/25

6831 7+761

bal

251/25

6831 8+943

bal

Galambok

629/5

7511 5+281

bal

Galambok

631/8

7522 0+020

bal

631/8

7522 0+036

jobb

631/8

7522 0+494

bal
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Gelse
Gelse

Miháld
Miháld
Sand

Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros

Zalakomár
Zalakomár

Zalaszentjakab
Zalaszentjakab

631/8

7522 0+500

jobb

263/2

7527 9+233

bal

263/2

7527 9+234

jobb

418/4

7529 0+051

jobb

418/4

7529 0+398

bal

418/4

7529 0+428

jobb

245/5

6817 9+268

jobb

247/7

6832 7+284

jobb

247/7

6832 8+190

jobb

76/4

6832 12+007

bal

76/4

6832 12+430

bal

76/4

6832 12+444

jobb

288/6+288/10

7522 4+122

bal

288/6

7522 4+069

job

1052/3

7522 3+575

jobb

1052/3

7522 3+578

bal

1149/3

7522 4+173

bal

1149/3

7522 4+222

jobb

1330/2

7522 3+021

jobb

1330/2

7522 3+028

bal

086/2

7521 1+691

jobb

086/2

7521 1+704

bal

086/2

7521 3+439

bal

72/2

7511 0+024

jobb

72/2

7511 0+026

bal

1219/2+1337/1

6805 28+785

jobb

1219/2+1337/1

6805 28+805

bal

1219/2

6805 29+572

bal

108/2

6832 3+082

jobb

108/2

6832 3+083

bal

181/2

6832 3+586

bal

6832 3+641

jobb

181/2
Zalaújlak

192

75127 6+050

bal

Keszthely

916/2

71345 4+305-4+408

jobb

A projekt megvalósítását követően a fenti táblázatban szereplő közút nevezett szakaszai
– jelen projekt szerinti - felújítással érintett szakasza vonatkozásban az üzemeltetési,
karbantartási feladatokat a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat
közútkezelője, a Magyar Közút NZrt. látja el.
Amennyiben a beruházás megvalósítása során a jogszabály szerinti építtetőn kívüli Tagok
részéről szükséges a Magyar Állam részére vagyont átadni, a jogszabály szerinti építtetőn
kívüli Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházást annak megvalósítását
követően térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésébe adják. A jogszabály szerinti építtetőn kívüli
Tagok kijelentik, hogy a Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben
semmilyen fizetési igénnyel (különös tekintettel az önrészre, illetve a támogatással
összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) nem lépnek fel. Amennyiben a
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beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy
annak képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési kötelezettség)
terhelné, a jogszabály szerinti építtetőn kívüli Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy
ezen fizetési kötelezettség teljesítését a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől
átvállalják.
10.12 Amennyiben a Kkt. (1988. I. tv) szerinti építtető kilép a konzorciumból a vele
azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező másik építtető egyidejű belépése
nélkül, az állami ingatlan használatának jogcíme megszűnik.
11. A Tagok egyéb megállapodásai19
Közbeszerzési eljárások menete
11.1. Tagok rögzítik, hogy a pályázathoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló adatok
szerint 2 közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, mindegyik eljárás nemzeti
értékhatárt elérő, Kbt. harmadik része szerinti, egyszerű, hirdetménnyel induló eljárás.
11.2. Tagok megállapodnak abban, hogy a projektet érintő, annak megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások a következők:
A./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, a Zala Volán Zrt. és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. az általuk a projekt keretében megvalósítandó építési beruházások
közbeszerzésére közös ajánlatkérőként egy közbeszerzési eljárást folytatnak le, melynek
rendelkezésre álló adatai a következők:
- A közbeszerzési eljárások megindításának várható időpontja: 2011. október.
- A közbeszerzési eljárás becsült értéke 382.683.113,- Ft
B./ Zala Volán Zrt. az projekt keretében megvalósítandó eszközbeszerzése
vonatkozásában önállóan folytat le közbeszerzési eljárást, melynek rendelkezésre álló
adatai a következők:
- A közbeszerzési eljárások megindításának várható időpontja: 2011. szeptember.
- A közbeszerzési eljárás becsült értéke 86.060.000 Ft,
C./ Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Zrt. a projekt keretében megvalósítandó
beszerzéseire nem köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására
11.3. A közbeszerzési eljárás közös ajánlatkérőként történő lebonyolítása nem irányulhat
a jogszabályokban meghatározott követelmények, így különösen a nyilvánosság
megfelelő szintjét és a lehető legnagyobb számú érdekelt részvételét biztosító illetve a
támogatást
nyújtó
szervezetrendszer
bevonására
vonatkozó
jogszabályok
megkerülésére.
11.4.
A közös ajánlatkérőként lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításának
módját, felelősségi és döntéshozatali rendjét a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
által 65/2011 (VI. 06.) számon elfogadott, valamint a Zala Volán Zrt. által 6/2011
(VI.01.) számon elfogadott közbeszerzési szabályzat részletesen tartalmazza. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. részvétele a közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottságban történő
részvétellel és a hirdetmény jóváhagyásán keresztül biztosított.20
19

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-10. ponttal, illetve az 1-10. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési
eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal
szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás
módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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11.5. Az eljárást megindító hirdetmény a
területileg illetékes Megyei Igazgatóság)
jóváhagyás kizárólag a közbeszerzés tárgya
tartalomra vonatkozik. Nem vonatkozik
tartalomra.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Képviseli: a
jóváhagyó nyilatkozatával adható fel. A
szerinti műszaki, szakmai szempontokra, és
egyéb jogi, pénzügyi és közbeszerzési

11.6 Az önállóan lefolytatásra kerülő eljárások esetében az egybeszámítási szabályok
alkalmazása során az érintett Tag korábbi, egybeszámítás szempontjából irányadó
beszerzéseit kell figyelembe venni, és ennek megfelelően kerül az alkalmazandó
eljárásrend megállapításra.
11.7. A közös ajánlatkérőként lefolytatásra kerülő eljárás esetében az egybeszámítási
szabályokat úgy kell alkalmazni, mintha egy ajánlatkérőről volna szó.
11.8. A Tagok megállapodnak továbbá abban, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződések tekintetében a szerződést kötő felek az
ajánlatkérők.
11.9. A konzorciumi partnerek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során felmerülő
költségek viselése tekintetében a következőképpen állapodnak meg: jelen megállapodás
10.3 pontja szerint a Magyar Közút Nzrt. nem vállal költséget, a Zala Volán Zrt. és
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához
kapcsolódó költségek viselésének szabályait a közbeszerzési szakértővel kötött
szerződésben rögzítette.
11.10. A 8.6. pont harmadik bekezdés kapcsán a felek kijelentik, hogy a konzorciumból
kilépő tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyon más tag ingyen
használatába adását csak a maradó tag kifejezett vállalási nyilatkozata alapján
alkalmazzák, egyéb esetben a 8.6. pont negyedik bekezdés lép életbe.
11.11. A 3.7. pont hatodik bekezdésében foglaltak szerint a Közreműködő Szervezet
követelésének vonatkozásában az építtetőn kívüli Tagok felelőssége egyetemleges, a
Közreműködő Szervezet követelésének megtérítését követően azonban az építtetőn kívüli
Tagok egymással szemben elszámolásra kötelesek, amelynek alapja az építtetőn kívüli
Tagok által ellátott feladatokra jutó támogatás aránya.
12. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 17 oldalon és 12 db eredeti példányban készült. A Megállapodás
a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba
lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő
Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a
testületi
szerveik
részéről
a
jelen
Megállapodás
megkötéséhez
szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Nagykanizsai Városi
Bíróság, illetve értékhatártól függően a Zala Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium Vezetője
Konzorciumi Tag
Konzorciumi Tag
.....................................
Novák Ferenc
társulás elnöke

..................................
Zalatnai László
vezérigazgató

................................
Szarvas Ferenc
elnök vezérigazgató

Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása

Zala Volán Zrt.

Magyar Államvasutak Zrt.

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

.....................................
Kővári Zsolt
vezérigazgató

..........................................
Kovács Ákos
vezérigazgató

MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
P.H.

P.H.
Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

ELŐTERJESZTÉS
Miháld Község Önkormányzat 2012. június……….- i soron következő
ülésére.
Tárgy: Tiltott, közösségellenes magatartások helyi szabályozására rendelettervezet
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Az előterjesztést készítette: Szeegdi Bernadett körjegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, amely
megszűntette az Országgyűlésen kívül más szervek – köztük az
önkormányzatok – azon jogát, hogy szabálysértési tényállást rendeletben
határozzanak meg.
A törvény 254.§ (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május
31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Tehát június 1-től az
önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési rendelkezéseket nem
lehet alkalmazni, ez alapján nem lehet eljárni pl. olyan személlyel szemben,
aki pl. az avarégetéssel kapcsolatos rendelkezéseket megszegi.
Az önkormányzatok által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon
kívül helyezése okán megvizsgáltam annak lehetőségét, hogy ezeket a
magatartásokat a jövőben hogyan
lehetne szankcionálni. Ugyan a
kormányhivatal megemlítette egy jegyzői értekezlet alkalmával, hogy erre
még nem készült el a felsőbb szintű jogszabály magyarázata, ennek
kidolgozásával még várjunk, ezt a polgármester úrnak többször említettem,
körlevelükben megtekinthetők az ezzel kapcsolatos magyarázatok. De a
társadalmi együttélés szabályainak betartatása érdekében ez a feladat
halaszthatatlanná vált.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.
§ (4) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás
elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.
143. §
(4)Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg:
e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági
eljárásnak van helye, az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az új Ötv. alapján a jegyzőre is átruházható az alkalmazandó közigazgatási
bírságolási hatáskör, így jogfolytonossági okból indokolt a helyi rendeletben
a jegyzőre történő hatáskör telepítés. A bírság kiszabásakor figyelemmel kell

57
lenni a cselekmény elkövetésének körülményeire, a cselekmény
elkövetőjének személyi körülményeire, szociális helyzetére. A közigazgatási
bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.
Indokolt továbbá a pénzbírság helyett a „megrovás”, mint büntetés
alkalmazása. (A szabálysértési figyelmeztetés büntetés helyett)
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a rendelet
elfogadásához.
Miháld, 2012. június 5.
Szegedi Bernadett
körjegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése
alapján
A rendelettervezet címe:
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2012.(VI. …)
önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
helyi szabályozásáról
1- Társadalmi, gazdasági hatása: az önkormányzati
betartásának érvényt tud szerezni a helyi önkormányzat.

rendeletek

2- Környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
3- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetben szereplő szabályok miatt
kiszabott bírság teljes egészében az önkormányzat saját bevételét képezi.
4- Adminisztratív és egyéb hatása: nincs
5-A rendelet megalkotásának szükségessége: magasabb szintű jogszabály
felhatalmazása alapján a helyi társadalmi együttélés szabályainak
betartatása.
6A
rendelet
megalkotásának
elmaradása
esetén
várható
következmények: A helyi társadalmi együttélési szabályokat nem lehet
betartatni.
A rendelet alkalmazásához nincsenek külön személyi, szervezeti, tárgyi,
pénzügyi feltételek. A helyi jogszabály érvényesítéséhez célszerű lenne 1 fő
közterület-felügyelő alkalmazása.
Miháld, 2012. június 5.

Szegedi Bernadett
körjegyző
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012.(V…) önkormányzati rendelet- TERVEZET
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint azok
szankcionálásáról
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében, a 143.§ (4)
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. rész
1. Általános rendelkezések
1. §
(2) A rendelet hatálya kiterjed Miháld község közigazgatási területén
megvalósuló, a rendelet II. részében meghatározott magatartásokra.
(3)
E
rendelet
alkalmazásában
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem
veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e
rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít.
(4) A rendelet hatálya kiterjed minden – a II. részben meghatározott
magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre azzal, hogy a rendelet azon
magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály büntetni rendel.
2. Eljárási szabályok
2. §
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági
eljárást a hivatal ügyintézője észlelése alapján, vagy bármely személy vagy
szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.
(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni
eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított
60 napon belül
indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetése miatt eljárás nem indítható.
3. Jogkövetkezmények
3. §
(1) A Rendelet II. részében meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások elkövetőivel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabásának van helye, amely bírság ismételten kiszabható.
(2) A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban
mellőzheti, amennyiben a kirívóan közösségellenes magatartás csekély súlyú
és az elkövetést megelőző egy évben nem követett el semmilyen –
jogszabályban rögzített – kirívóan közösségellenes magatartást. Ez esetben a
megrovás alkalmazható.
(3) Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az
elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől,
tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait.
(4) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény
súlyához.
A
közigazgatási
bírság
mértékének
meghatározásakor
érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.
(5) A jogkövetkezmények alkalmazása során figyelemmel kell lenni az
elkövető személyi körülményeire, az elkövetett kirívóan közösségellenes
magatartás súlyára és arra, hogy az alkalmazott jogkövetkezménytől
mennyiben várható visszatartó erő.
(6) A közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzat számlájára
megfizetni.
II. rész
4. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
4. §
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Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele
Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2005.(XII.21.) önkormányzati rendeletben
foglaltaknak nem tesz eleget, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el.
5. §
Közterületek használata
Aki a közterület használatának részletes szabályairól és szállításának
rendjéről és a közterület használatának díjairól szóló 8/2011.(VI.1)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, valamint aki
a.) a közterületen gépjárművet mos,
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el.
6. §
Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetés
Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 5/2010.(XII.16.)
önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően cselekszik, tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el.
III. rész Záró és Átmeneti rendelkezések
7.§
(1) Jelen rendelet 2012. július hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett és
bejelentett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell
alkalmazni.
Miháld, 2012. június 5.
Gerő Sándor
Polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző

