
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 29. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

111/2019. (III.29.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. március 29. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. Algyő 1821 hrsz. alatti ingatlan ingatlanrészének tulajdonosváltásához 
hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Polgármester 

2. KEHOP 3.1.2. pályázat konzorciumi szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Rendezési terv módosítása óvoda és bölcsőde építése érdekében 
Előterjesztő: Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 29. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

112/2019. (III.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő 1821. hrsz. alatti ingatlan ingatlanrészének 

tulajdonosváltásához hozzájárulás kérése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 29. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő 1821. hrsz. alatti ingatlan 
ingatlanrészének tulajdonosváltásához hozzájárulás kérése” tárgyú előterjesztését, és a 
következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Boldizsár Dániel kérelmét figyelembe 
véve hozzájárul ahhoz, hogy az Algyő, belterület 1821. hrsz. alatt fekvő, 558 
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, volt önkormányzati 
tulajdonú ingatlant megossza házastársával, Boldizsár - Bot Viktóriával úgy, 
hogy abban Boldizsár - Bot Viktória tulajdonjogot szerezzen. 

 
2. A hozzájárulás feltétele, hogy az ingatlanra vonatkozó „elidegenítési és 

terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására” az önkormányzat 
javára az egységes ingatlan-nyilvántartásba továbbra is bejegyzésre kerüljön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Boldizsár Dániel 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 29. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

113/2019. (III.29.) Kt. határozat 
Tárgy: KEHOP 3.1.2. pályázat konzorciumi szerződés jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 29. napján tartott rendkívüli 
ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „KEHOP 3.1.2. pályázat konzorciumi 
szerződés jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a KEHOP 3.1.2. pályázat megvalósítását 

támogatja. 
 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező „Konzorciumi és vagyonkezelési szerződést” aláírja, és 
a pályázat megvalósításához a további szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés 

tervezésénél a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségeket vegye figyelembe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
6. Tagönkormányzatok 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



113/2019. (III.29.) Kt. határozat melléklete 

 

KONZORCIUMI ÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
 

1. PREAMBULUM 
 

Jelen konzorciumi együttműködési és vagyonkezelési megállapodás aláírásával a 2. pontban 

megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-3.1.2 azonosító számú 

„Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra támogatási 

kérelmet nyújtsanak be az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a 

továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) közösen, és a támogatási kérelem támogatása esetén az 

abban foglalt célt, projektet (a továbbiakban: Projekt) közös együttműködéssel megvalósítsák. 
 

2. Szerződő felek, szerződés tárgya 
 

2.1. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely 

szervezetek az 1. pontban megjelölt cél(ok) megvalósítása érdekében a jelen Konzorciumi és 

Vagyonkezelési Szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) keretei között együtt kívánnak 

működni: 
 

Konzorcium Vezető, Tag  

Szervezet neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

726973 

Adószám: 15726975-2-06 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Molnár Áron polgármester 

 

Tag  

Szervezet neve: Deszk Község Önkormányzata 

Postacím: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

726533 

Adószám: 15726535-2-06 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Király László polgármester 

 

Tag  

Szervezet neve: Ferencszállás Községi Önkormányzat 

Postacím: 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53. 

Székhely: 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

357249 

Adószám: 15357243-2-06 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Jani János polgármester 



 

Tag  

Szervezet neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmilkósi utca 8. 

Székhely: 6775 Kiszombor, Nagyszentmilkósi utca 8. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

726885 

Adószám: 15726889-2-06 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Szegvári Ernőné polgármester 

 

Tag  

Szervezet neve: Klárafalva Községi Önkormányzat 

Postacím: 6773 Klárafalva, Kossuth utca 171. 

Székhely: 6773 Klárafalva, Kossuth utca 171. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

357250 

Adószám: 15357250-2-06 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Fekete József István polgármester 

 

Tag  

Szervezet neve: Nagyér Községi Önkormányzat 

Postacím: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33. 

Székhely: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

726962 

Adószám: 15726968-2-06 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Lőricz Tibor polgármester 

 

2.2. A Megállapodás aláírása kifejezi a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 

sikeressége esetén, a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási 

kérelemben és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 

együttműködnek, és a Projekt által elért eredmények fenntartását folyamatosan biztosítják a 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint. 

 

3. Konzorcium képviselete 

 

3.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetője Algyő Nagyközség 

Önkormányzata (a továbbiakban: Konzorciumvezető). 

 

3.2. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 

megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt 

határidőben történő megvalósítását. 

 

3.3. A Konzorcium nem megfelelő fenntartásából és nem megfelelő működtetéséből eredő 

károkért az NFP Nonprofit Kft. irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 

 



3.4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük 

és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti 

előkészítésre és megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodást 

aláírja, és a projekt megvalósítása során teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot 

képviselje. 

 

3.5. A Tagok felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 

 helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel megkötésre tervezett Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás megkötéséhez, és ezt követően a támogatási kérelem 

benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat 

megtegye; 

 az NFP Nonprofit Kft.-vel a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást megkösse, 

szükség esetén módosítsa; 

 helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzések műszaki 

tartalmának meghatározása érdekében eljárjon, beszerzéshez kapcsolódó 

közbeszerzési dokumentációt és annak műszaki tartalmát véleményezze és jóváhagyja; 

  a Projekt előkészítése és sikeres megvalósítása esetén képviselje a Konzorciumot a 

hatóságok, az NFP Nonprofit Kft., az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

valamint az egyéb a Projekt megvalósításában, illetve ellenőrzésében résztvevő 

szervezetek előtt; 

 a Projekt sikeres megvalósítása esetén a szükséges vállalkozói és adás-vételi 

szerződéseket a Konzorcium nevében aláírja; 

  a Projekt megvalósítása során részt vegyen a vállalkozói és adás-vételi szerződések 

teljesítésének ellenőrzésében és képviselje a Tagok érdekeit; 

 a Projekt megvalósítása során a vállalkozói és adás-vételi szerződések teljesítése során 

a teljesítésigazolásokat a Konzorcium nevében aláírja; 

 a Projekt megvalósítása érdekében szükséges egyéb dokumentumokat (pl. 

hitelszerződések) a Tagok utólagos tájékoztatása mellett aláírja. 

 

4. A Tagok általános jogai és kötelezettségei 

 

4.1. A Tagok kijelentik, hogy megismerték a KEHOP-3.1.2 “A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázat felhívását, a pályázat 

alapdokumentumait (ÁSZF, Általános útmutató, stb.) és azt magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 

nézve kötelező érvényűek. 

 

4.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt előkészítése és megvalósítása során 

kötelesek együttműködni egymással a Konzorciumvezető iránymutatásai alapján. A Tagok 

kötelesek a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését elősegíteni, a 

teljesítéshez szükséges információt a Konzorciumvezetőnek e Megállapodásban 

szabályozottak szerint határidőben megadni. A határidők mulasztásából eredő 

jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel. 

 

4.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt célok elérése érdekében a beruházás 

megvalósításának helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni és földhivatali viszonyainak 

rendezésében, a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások 

beszerzésében közreműködnek, illetve az azokhoz kapcsolódó adatokat, dokumentumokat a 

Konzorciumvezető részére biztosítják. 



 

4.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projektet szállítói finanszírozással kívánják 

megvalósítani. Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a 

szállítónak – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – kerül kifizetésre az önerő 

kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem 

beleértve. 

 

4.5. Amennyiben a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban rögzített 

kötelezettségek megszegése miatt a projekt meghiúsul, vagy a támogatás részleges vagy teljes 

visszafizetésére kerül sor, úgy a közvetlen és közvetett károkozásért  a károkozó Tag 

önkormányzat köteles helyt állni. Amennyiben a károkozás során nem állapítható meg, hogy a 

kötelezettségek megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy a 

károkozásért egyenlő arányban felelősek. 

 

5. A Projekt megvalósítása érdekében felmerülő önerő, Áfa fizetési kötelezettség 

szabályai 

 

5.1. A Tagok megállapítják, hogy a Projekt pályázati felhívásának 3.10 pontja alapján a 

2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a 

befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése 

szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon 

elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – 

ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – központi 

költségvetési forrásból megtérítésre kerül a Tagok részére. 

 

5.2. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges, a projekt elszámolható 

költségeinek minimálisan 20,0000 %-át kitevő Önerőt biztosítják, és annak rendelkezésre 

állását az erre vonatkozó nyilatkozatuk megadásával legkésőbb a Projekt első kifizetési 

igénylésének benyújtásáig igazolják. 

 

5.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy azon Projekt keretein belül beszerzésre kerülő 

vagyonelemek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a vagyonelemek melyik 

Tag érdekében kerülnek beszerzésre, az önerő mértékét az érintett Tag köteles megfizetni. 

Azon vagyonelemek tekintetében, amelyek közös használatúak és a Projekt keretein belül 

minden Tag hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében kerülnek 

beszerzésre, a Tagok az önerő mértékét az 1. sz. mellékletben szereplő lakosságszám 

arányában osztják fel maguk között.  

 

5.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósításához szükséges önerő 

összegét - amennyiben az a költségvetési forrásból nem megtéríthető, vagy annak biztosítása 

késedelmet szenved - KEHOP-3.1.2. „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól” néven, a Konzorciumvezető által a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett. 

12067008-00190442-06800000 számú bankszámlára a Konzorciumvezető írásbeli indoklással 

alátámasztott felszólítására 5 munkanapon belül átutalják, vagy amennyiben a Tagok döntése 

alapján az önerő megfinanszírozásához, az önerő rendelkezésre állásának igazolásához 

hitelintézet igénybevétele szükséges, úgy a hitelfelvétel költségeit Tagok a megfizetett önerő 

arányában osztják fel maguk között. 

 

5.5. A Tagok megállapítják, hogy a Konzoriumvezető ÁFA alanynak minősül, a projekt 

megvalósulásának eredményeként az abból származó árbevétel ÁFA körbe tartozik, ebből 



adódóan a projekt megvalósításával összefüggő felmerülő előzetesen felszámított ÁFA 

összege levonásba helyezhető. A Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben a Projekt 

megvalósítása során megfizetendő mindenkori ÁFA összegét hitelintézet igénybevételével 

kívánják biztosítani, annak banki költségeit a Tagok a megfizetett önerő arányában osztják fel 

maguk között. 

 

6. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek tulajdonjoga  

 

6.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 

vagyonelemek tulajdonjoga az önerő arányában illeti meg a Tagokat. 

 

6.2. A beszerzésre tervezett vagyonelemek felsorolását és azt, hogy az adott vagyonelem 

melyik Tag érdekében kerül beszerzésre a Megállapodás 2 sz. melléklete tartalmazza. 

 

6.3. A Konzorciumvezető nyilatkozik, hogy a tulajdonában álló Algyő belterület 1480/4 

hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra tervezett zöldhulladék gyűjtő pont megvalósítása 

érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a Tagok használati jogot alapítsanak. A 

Konzorciumvezető kijelenti, hogy tisztában van a használati jog jelentésével. 

 

6.4. Deszk Község Önkormányzata mint Tag nyilatkozik, hogy a tulajdonában álló Deszk 

külterület 0186/4 hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra tervezett zöldhulladék gyűjtő pont 

megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a Tagok használati jogot 

alapítsanak. Deszk Község Önkormányzata kijelenti, hogy tisztában van a használati jog 

jelentésével. 

 

6.5. A Megállapodás megszűnése esetén a Projekt keretein belül beszerzésre került 

vagyonelemek a Tagok között az Önerő arányában kerülnek felosztásra. Ha a vagyonfelosztás 

során a tulajdoni arányok nem érvényesíthetők, a különbözet pénzbeli megtérítéséről kell 

gondoskodni, melynek feltételeit a Tagok külön megállapodásban rögzítik. 

 

7. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek vagyonkezelése, 

üzemeltetése 

 

7.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 

vagyonelemek vagyonkezelői feladatainak ellátásával a Konzorciumvezetőt bízzák meg. 

 

7.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre tervezett 

vagyonelemek hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba adásáról, a Konzorciumvezetőn 

keresztül az aktuális közszolgáltató bevonásával kívánnak eleget tenni. A Felek 

megállapodnak, hogy a vagyon vagyonkezelője, használója felel a vagyon használatáért. 

 

7.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 2. sz. 

mellékletben szereplő vagyonelemeket, azok átadás-átvételét és Projekt zárását követően a 

Konzorciumvezető vagyonkezelésbe veszi. A Konzorciumvezető a vagyonkezelésbe adott 

eszközöket köteles nyilvántartásba venni, azokról főkönyvi és analitikus nyilvántartást 

vezetni.  

 

7.4. A Konzorciumvezető a jelen Megállapodásban rögzített feltételek szerint köteles és 

jogosult a vagyonkezelési szolgáltatási feladatok ellátására azzal, hogy a vagyonelemek 

üzemeltetése tekintetében a Tagok jóváhagyásával a Konzorciumvezető jogosult és köteles 



harmadik személy, hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételére a támogatási 

kérelem, a Támogatási Szerződés, a Ht. és a Kbt. szabályai szerint. 

 

7.5. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumvezető vagyonkezelői jogának 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, valamint annak esetleges módosításáról, 

törléséről a Konzorciumvezető köteles gondoskodni, melyhez a Tagok feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják. 

 

7.6. Amennyiben a Konzorciumvezető a vagyonkezelésben lévő vagyon használatát a jelen 

szerződés 7.2. pontjában rögzített, vagy attól eltérő módon másnak átengedi, a használó 

magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

 

7.7. A Konzorciumvezető felelős az ingatlanokkal kapcsolatban a tűzvédelmi, 

munkavédelmi és környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási törvényekben és egyéb 

kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

 

7.8. A Konzorciumvezető köteles teljesíteni a vagyonkezelésben lévő vagyonnal 

kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a Megállapodásban előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

 

7.9. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Konzorciumvezető 

tartja nyilván. Az érték nyilvántartásától abban az esetben lehet eltekinteni, ha adott 

vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. 

 

7.10. A Konzorciumvezető az eszköznyilvántartását műszakilag és gazdaságilag szükséges 

részletezettségben köteles vezetni, melyben szerepel legalább: 

 

a. a vagyonelem megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosai; 

b. a vagyonelem létesítés éve, bruttó értéke; elszámolt értékcsökkenése, 

mindenkori nettó értéke 

c. a vagyonelemen elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás, minden 

felújítás és rekonstrukció vagyonelemenkénti nyilvántartása mely tartalmazza legalább a 

megvalósított műszaki tartalmat, a ráfordítás értékét, valamint annak helyét és idejét.  

 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat 

megjelölését is. A nyilvántartási adatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel- 

nyilvánosak. 

 

7.11. A Konzorciumvezető köteles a Projekt keretein belül beszerzésre került 

vagyonelemekkel kapcsolatosan a leltározási, selejtezési, vagyonkataszteri feladatokat ellátni. 

 

7.12. A selejtezést a 200.000,- Ft érték alatti eszközök esetén a Konzorciumvezető saját 

hatáskörben elvégezheti, mely selejtezés megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld a 

Tagok részére. 

 

7.13. A Konzorciumvezető gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak 

elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről. 

 

7.14. A Vagyonkezelő köteles a Tagok részére minden évben április 15. napjáig adatot 

szolgáltatni a vagyonelemek bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben 



elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő 

állomány bruttó értékéről, halmozott értékcsökkenéséről, valamint a Projekt keretein belül 

beszerzésre került vagyonelemek felújítási, beruházási és pótlási munkálatairól. 

 

7.15. A Konzorciumvezető a vagyonkezelésben lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a 

változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni a Tagoknak. 

 

7.16. A Konzorciumvezető köteles a Tagokat haladéktalanul értesíteni a vagyonelemek 

egészét fenyegető veszélyről és beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 

adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 

akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, 

valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

 

7.17. A Konzorciumvezető felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy 

szerződésellenes használat következménye. Nem terheli kártérítési kötelezettség, ha 

bizonyítja, hogy a bekövetkezett károk vis maior helyzet eredményei. 

 

7.18. A Tagok követelhetik a Konzorciumvezetőtől a vagyonkezelésbe adott vagyon 

rendeltetés- illetve szerződésellenes használatának megszüntetését.  

 

7.19. Ha a Konzorciumvezető a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – a Tagok 

felhívása ellenére tovább folytatja, akkor a Tagok kártérítést követelhetnek. 

 

7.20. A Tagok vállalják, hogy minden, a vagyonkezelésben lévő vagyonelemet érintő 

rekonstrukciós, fejlesztési, pótlási tevékenységet előzetesen egymással egyeztetik. 

 

7.21. A Konzorciumvezető a Projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemeket 

használatba veszi, hasznosítja, hasznait szedi, ugyanakkor az átvett vagyont nem idegenítheti 

el, nem terhelheti meg, azt gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be, 

használatát másnak nem engedheti át (ide nem értve a vagyonelemek hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató, valamint az edények lakosság általi használatát, átadását). 

 

7.22. A Konzorciumvezető köteles a szerződésszerű kötelező fenntartási időszak érdekében 

a könyveiben aktiválásra került vagyon pótlásáról gondoskodni. A Konzorciumvezető a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató által befizetett koncessziós díjat kizárólag a jelen 

szerződéssel átadott vagyon felújítására, pótlására fordíthatja a Kbt. szabályai szerint. 

 

7.23. A Konzorciumvezető köteles a Projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek 

átadás-átvétele során fel nem tárt rejtett hibákat feltárásukat követően jótállás vagy 

szavatosság körében kijavíttatni, továbbá az egyéb szavatossági igényeket érvényesíteni. 

 

8. A Konzorciumvezető tájékoztatási kötelezettségei és egyéb feladatai 

 

8.1. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy feladatainak ellátása során 

folyamatosan tájékoztatja a Tagokat, különösen abban az esetben, ha a Projekt keretében az 

általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 

szenved, illetve olyan körülmény merül fel, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

 

8.2. A Konzorciumvezető általános tájékoztatási kötelezettségének igény szerint, de 

legalább havi rendszerességgel köteles eleget tenni. 



 

8.3. A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban a vagyonkezelési feladatok ellátásán 

kívül az alábbi feladatokat látja el: 

 biztosítja az NFP Nonprofit Kft. részére a projekt fenntartási jelentés benyújtásához 

szükséges információkat, adatokat; 

 részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben 

lefolytatott ellenőrzéseken, és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és 

információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.  

 

9. Szerződés hatálya 

 

9.1. Jelen Megállapodást a Tagok határozott időtartamra 2025. december 31. napjáig, de 

legkésőbb Projekt kötelező fenntartási időszakának sikeres zárásáig kötik. A Megállapodás 

hatályát veszti, ha a Projekt kötelező fenntartási időszaka lejár, illetve ha a Projekt nem 

részesül támogatásban.  

 

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 

utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését 

követően a Megállapodást megküldi az NFP Nonprofit Kft. részére. 

 

10. Kapcsolattartás 

 

10.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás teljesítésének időtartamára 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartók nevéről, postacíméről, telefon és telefax 

számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően 5 

munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. 

 

11. A Konzorcium megszűnése, a tagok körének változása 

 

11.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósításában 

részt kívánnak venni, a Projektet a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően 

megvalósítják, annak megvalósítása során fokozattan együttműködnek a többi Taggal, és a 

Megállapodásból csak abban az esetben lépnek ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen 

Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását 

követően nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek. 

 

11.2. A Konzorciumi tagok cseréje – ideértve a Konzorciumvezető személyét is –, új 

konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a. nem változik a Projekt alapvető célja; 

b. a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a 

felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek; 

c. a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a 

konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik; 

d. a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására 

vonatkozó jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek 

való megfelelést is –, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló 

kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba; 

e. a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben, az NFP 

Nonprofit Kft-vel megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban és a 

jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás 



aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem 

képes; 

f. kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a 

Projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti; 

g. a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 

 

11.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 

tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból 

veszélyezteti figyelemmel a jelen szerződés 11.4.- 11.11. pontban foglalt rendelkezéseire. 

 

11.4. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 

véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni az 

NFP Nonprofit Kft-nek, illetve a Tag kizárását megelőzően a Konzorciumvezető köteles 

egyeztetést kezdeményezni az NFP Nonprofit Kft.-nél a Projekt céljának elérése érdekében. 

 

11.5. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 

eredményezheti a jelen Megállapodás 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.  

 

11.6. 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 felhívásban foglalt 

követelményeknek. 

 

11.7. 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 tevékenységekről és az 

elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – 

Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a 

Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-

átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 

átvétellel érintett Tag ír alá. 

 

11.8. 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. 

 

11.9. 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 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. 

 

11.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles 

közreműködni a Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának 

megszerzéséhez, szolgalmi jog létesítéséhez, vagy szolgalmi jog alapításához szükséges 

tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. Köteles biztosítani a Projekt megvalósításához 



szükséges adatokat, információkat és megtenni a beruházás kivitelezéséhez szükséges 

intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A kilépő Tag köteles továbbá a 

fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeknek eleget tenni (üzembe helyezés, aktiválás, 

fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).  

 

11.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) 

bekezdése alapján – a tulajdonát érintő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő Tagot.  

 

12. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

 

12.1. Jelen Megállapodás az NFP Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő előkészítésre és 

megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan 

részét képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a Konzorciumi Együttműködési 

Szerződés megszűnése a jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.  

 

12.2. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez az NFP Nonprofit Kft. támogató 

szakmai véleményének beszerzése szükséges. A szakmai vélemény megszerzése a 

Konzorciumvezető feladatát képezi. 

 

12.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodás módosításáról 

Konzorciumvezető NFP Nonprofit Kft-t 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles. 

 

12.4. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 

bankszámlaszám, stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a 

Konzorciumvezető haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti az NFP 

Nonprofit Kft.-t.  

 

12.5.   A határozott idejű jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel, 

a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják, a kilépés esetkörének kivételével. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

13.1.    Jelen Megállapodás 13 számozott oldalon és 10 db eredeti példányban készült. 

 

13.2.    Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

13.3.   A Tagok képviseletében aláíró képviselő személyek kijelentik, és cégkivonatukkal, 

valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodásban rögzítettek 

szerint jogosultak a Tagok 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, és 

harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, amely a Tag részéről 

megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban 

foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

 

13.4.   A Tagok megállapodnak abban, hogy kötelesek minden, a jelen Megállapodással, a 

konzorcium egyéb dokumentumaival, a pályázatokkal kapcsolatos, továbbá a többi 

konzorciumi tagtól kapott vagy azokra vonatkozó információt az üzleti titok védelmére 



vonatkozó előírások betartásával, bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség nem terjed 

ki a lakosság tájékoztatására. 
 

13.5.    Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a polgári perrendtartásról 

szóló a 2016 évi CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság 

illetékességét alkalmazzák.   
 

13.6.   A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

Konzorciumvezető, Konzorciumi tag 
 

 

.............................................. 

Molnár Áron polgármester 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

  

               Konzorciumi tag 
 

 

.............................................. 

Király László polgármester 

Deszk Község Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

   

Konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Jani János polgármester 

Ferencszállás Községi Önkormányzat 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

 

 Konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Szegvári Ernőné polgármester 

Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

Konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Fekete József István polgármester 

Klárafalva Községi Önkormányzat 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

 Konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Lőricz Tibor polgármester 

Nagyér Községi Önkormányzat 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 



1. sz. melléklete 

 

TAG TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA, LAKOSSÁGSZÁM ARÁNYA 

 

 

 
  



2. sz. melléklete 

 

BESZERZÉSRE TERVEZETT VAGYONELEMEK FELSOROLÁSA  

 

  
 

  

Beszerzések megoszlása, 

tagi érdekelteségek 

rögzítése

Házi 

komposztáló

 120 l-es edények 

züldhulladék 

gyűjtőedény

Zöldhulladék 

aprítógép

36 m3-es 

konténer

 2 tengelyes 

zöldhulladékgyűjtő, 

tömörítőlapos gépjármű

Rakodógép

Zöldhulladék 

gyűjtő pont 

kialakítása 

(1000 m2)

Algyő Nagyközség 

Önkormányzata
0 2 022

Deszk Község 

Önkormányzata
0 1 378

Ferencszállás Község 

Önkormányzata
0 274

Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata
0 1 669

Klárafalva Község 

Önkormányzata
0 188

Nagyér Község 

Önkormányzata
50 225

50 5 756 1 4 1 1 2

1 1 21 4



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 29. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

114/2019. (III.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Rendezési terv módosítása óvoda és bölcsőde építés érdekében 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 29. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Rendezési terv módosítása óvoda és bölcsőde 
építés érdekében” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Településrendezési eszközök módosítása soron kívül elindítandó az Algyő 
1771/94; 1771/95; 1772/4; 1772/6; és 1773/4; 1771/12; 1771/13; 1775/1; 
helyrajzi számú telkek „Ki” különleges intézményi területének besorolása 
érdekében. A Képviselő-testület az eljárás megindítására felhatalmazza a 
Polgármestert. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontja szerinti eljárás lefolytatásának 
eredményeként kialakuló, „Ki” különleges intézményi terület besorolású ingatlant 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az új óvoda és bölcsőde építési beruházás 
mielőbbi megvalósulására tekintettel. 

 

3. A Településrendezési eszközök soron kívüli módosítási eljárása során, a beérkező 
partnerségi vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról szóló döntést a 
Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az jelenleg működő óvoda területe (43/1 
hrsz.) bővítésre kerüljön a Komp u. 6. szám alatti ingatlan (46 hrsz.) területével, 
telek összevonási eljárás lefolytatásával. A Képviselő-testület az eljárás 
megindítására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

5. A Képviselő-testület a 1771/95. helyrajzi számú, zöldterület besorolású telek 
átsorolása következményeként kialakuló biológiai aktivitás értékváltozás 
ellentételezéséhez szükséges zöld terület kijelölését a Településüzemeltetési és 
Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 


