
 

 

Konzorciumi Megállapodás  

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagtelepülései között  

 

amely létrejött: 

Alattyán Községi Önkormányzat 

Jánoshida Községi Önkormányzat 

Jászapáti Városi Önkormányzat 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

Jászivány Községi Önkormányzat 

Jászkisér Város Önkormányzata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 együttesen mint Konzorciumi tagok (Felek) között a következők szerint: 

1. Konzorciumi tagok 2009. július 30. napján megalapították a Jászsági 

ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, amely társulás a „Jászsági 

ivóvízminőség-javító projekt” című KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító 

számú fejlesztés (továbbiakban: Projekt) megvalósítása céljából jött létre.   

 

2. A Projekt megvalósításra a Társulás Támogatási Szerződést írt alá a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22), mint Támogató 

képviseletében eljáró „Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és 

Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezettel, 

amely szerződés 2012. január 13. napján lépett hatályba. A Támogatási 

Szerződés 2013. szeptember 12-én, 2014. március 10-én, 2014. december 08.-

án, 2015. szeptember 28.-án és 2015. november 05.-én módosult.    

 

3. A Támogató hatályos megnevezés: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 

Budapest, Fő utca 44-50). 

 

4. A Projekt kivitelezése során létrejött víziközmű létesítmények műszaki átadás-

átvétele 2015. december 22. napján megtörtént. A Közreműködő Szervezet a 

2016. január 16. napján beküldött záró elszámolás és záró beszámolót 2016. 

június 3. napján hagyta jóvá és a Projektet befejezettnek minősítette.  A projekt 

fenntartási időszak kezdete: 2016.06.04. napja. 

 

5. Felek rögzítik, hogy az ivóvízminőség-javító projekt hivatalos lezárulását követő 

naptól számítottan 5 éves időszakban még a Projekt tekintetében fenntartási 

kötelezettség áll fenn. 

 

6. Tekintettel arra, hogy a Társulás teljesítette a létrehozása során meghatározott 

feladatát, továbbá, hogy a projekt fenntartási időszakában már tényleges 



 

 

feladatot ellátni nem tud, a Társulás tagjai elhatározták, hogy a Társulást 

2016.december 31. nap hatállyal megszüntetik. 

 

7. A Társulás megszűnésével párhuzamosan Konzorciumi tagok módosítani kívánják 

a vonatkozó Támogatási Szerződést oly módon, hogy abban a Társulás helyett a 

tag önkormányzatok szerepeljenek kedvezményezettként. 

 

A települések tulajdoni hányada (része): Tul. hányad (%) 

Alattyán 5,398512 

Jánoshida 7,672379 

Jászapáti 30,717992 

Jászboldogháza 6,124511 

Jászivány 8,429525 

Jászkisér 21,245546 

Jászladány 14,104901 

Pusztamonostor 6,306634 

Összesen  100,00 

8. Konzorciumi tagok egyetemleges felelősséget írnak elő a támogatási szerződésben 

rögzített kötelezettségek teljesítésére.  

 

9. A Felek rögzítik, hogy a Konzorcium nem minősül jogalanynak, aki saját neve alatt 

jogokat szervezhetne, vagy kötelezettségvállalásra jogosult lenne. Az a 

körülmény, hogy a konzorcium nevében egy a szerződésben rögzített személy jár 

el, személyközösséget a szerződésben résztvevők között nem eredményez. Az 

adott cél érdekében való közös fellépés a szerződésben részt vevő 

önkormányzatok belső függetlenségét nem érinti. 

 

10. A Konzorciumi tagok közös megállapodással Jászapáti Város Önkormányzatát 

kérik fel a gesztor önkormányzati feladatok ellátására, aki a Közreműködő 

Szervezettel tartja a kapcsolatot a fenntartási időszak alatt. Jászapáti Város 

Önkormányzata a gesztori feladatot vállalja. 

 

11. Konzorciumi tagok megállapodnak, hogy a projekt kivitelezésével megbízott „A-B 

Jászság” Konzorcium Kivitelező szervezet által adott kivitelezői jótállási garancia 

jogosultságot a gesztor Jászapáti Városi Önkormányzat nevére engedményezik. 

 



 

 

12. Az esetlegesen jelentkező garancia igények érvényesítése ügyében a gesztor 

Jászapáti Város Önkormányzata köteles és jogosult eljárni. Az egyes településen 

felmerülő garancia igényt a település a gesztor felé köteles jelezni. 

 

13. A Konzorciumi megállapodás szerint Jászapáti Városi Önkormányzat készíti el, és 

küldi meg a Támogató felé az ún. fenntartási jelentést. A Konzorciumi tagok 

viszont kötelesek együttműködni, a szükséges adatszolgáltatásban. A Felek 

rögzítik, hogy amennyiben ellenőrzésre kerül sor, az ellenőrzésben valamennyi 

önkormányzat köteles közreműködni, mivel a projektben létrejött víziközmű 

vagyon a települések számviteli nyilvántartásaiban kerültek aktiválásra. 

 

14. A Konzorciumi megállapodás, valamint az ezen megállapodás alapján létrejött 

Támogatási Szerződés módosítás valamennyi a Társulásban tagi-jogviszonnyal 

rendelkező Önkormányzat Képviselő-testületeinek jóváhagyása esetén válik 

hatályossá.  

 

15. A Felek a jelen Konzorciumi Megállapodást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

Jászapáti, 2016. november 03. 

 

Szerződő felek: Képviseli: Aláírás: 

Alattyán Községi Önkormányzat   

Jánoshida Községi Önkormányzat   

Jászapáti Városi Önkormányzat   

Jászboldogháza Községi Önkormányzat   

Jászivány Községi Önkormányzata   

Jászkisér Város Önkormányzata   

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat   

Pusztamonostor Községi Önkormányzat   

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás 

  



 

 

 


