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JAVASLAT 
 

- a Képviselő-testületnek - 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társuláshoz  
történő csatlakozás és kiválás elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes 2008. év őszén indult az Észak-magyarországi Régió településein élő lakosság 
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása című, több elemből álló fejlesztés első 
fordulója. A beruházás közel 3 évig tartó előkészítése során minden rész esetében több 
megoldási változat került megvizsgálásra.  
 
A hatályos pályázati előírásoknak megfelelően a projektben mindazon települések 
együttműködésére, majd társulásba történő szervezésére szükség volt a ténylegesen 
vízminőségi gondokkal küzdő településeken túl, akik az egyes alternatívákban vízátadó 
szerepet töltenek be, vagy az őt ellátó térségi vízellátó rendszer egyik települése a vízátadó.  
 
Ennek megfelelően az együttműködésben, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-
kezelési Önkormányzati Társulás megalakításában 81 település volt érdekelt. Az egyes részek 
esetében a műszaki tartalom véglegesítésére a Társulás által benyújtott II. fordulós pályázat 
támogatói döntésének kiadásakor került sor. 
 
A műszaki tartalom véglegesítése okán két rész esetében, nevezetesen Hejőkeresztúr-
Hejőszalonta vízminőség javítása és Olaszliszka-Vámosújfalu-Tolcsva-Komlóska 
ivóvízminőség javítása esetében vannak olyan települések, amelyek támogathatósági 
szempontból semmilyen szerepet nem töltenek be a projektben, azaz a területükön, 
vízbázisukon nem történik műszaki fejlesztés, beavatkozás. Hejőbába, Hejőpapi, Nemesbikk, 
valamint Erdőhorváti települések kerültek ebbe a helyzetbe. 
 
A 2010. augusztus 17-én létrehozott társulásunk célja a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 
azonosítószámú projekt megvalósítása. Tekintettel arra, hogy Hejőbába, Hejőpapi és 
Nemesbikk településeknek akkor lenne szerepe, ha a hejőbábai kistérségi rendszerről történő 
vízátvétel került volna elfogadásra, így e településeken nem történik fejlesztés, támogatásban 
nem részesülhetnek, ezzel összefüggésben naptári év utolsó napjával a társulásból történő 
kiválásuk javasolt.  
 
Az érintett települések közül Nemesbikk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött úgy, hogy ki kíván válni a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési 
Önkormányzati Társulásból, tekintettel arra, hogy a 2008. évben elindított, az Észak-
magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának 
biztosítása című, több elemből álló, kifejezetten csak a beruházás megvalósítására létrehozott 
céltársulásban településén nem történik fejlesztés, támogatásban nem részesülhet. 
 



A Támogatási Szerződés aláírását követően eltelt időszakban a Támogató Szervezet 
képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 
által lefolytatott, a projekt előre haladását vizsgáló helyszíni ellenőrzés keretében feltárásra 
került az a körülmény, hogy bár Bodrogolasziban műszaki fejlesztések fognak történni, 
ugyanakkor a társulásnak nem tagja. Az ellenőrző szervezet nyomatékosan felhívta a Társulás 
figyelmét ennek a problémának a haladéktalan kezelésére. 
 
Fentiek alapján az EU-s pályázati, támogathatósági szabályokkal való összhang megteremtése 
érdekében, azaz azon kitétel teljesítés érdekében, a társulásnak tagja kell, hogy legyen minden 
település, amelynek területét érinti a beruházás, szükséges Bodrogolaszi település társulási 
tagfelvételének lefolytatása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tekintettel arra, hogy a Társulási Megállapodás VI. fejezetének 3. pontja szerint a társuláshoz 
történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a kiváláshoz a társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, kérem, 
az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a kiválással, csatlakozással kapcsolatos döntést 
meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Sárospatak, 2014. november 17. 
 
 
     Aros János 
 
 
        
Törvényességi szempontból ellenőriztem:  
 
 
 
dr. Vitányi Eszter 
         jegyző                                                                                                                      

 



 
 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

........../2014. (XI. 28.) KT. határozata 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társuláshoz  
történő csatlakozásról és kiválásról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület Nemesbikk Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiválási 
szándékát tudomásul veszi, ahhoz hozzájárul. 
 
2. A Képviselő-testület Bodrogolaszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
csatlakozási kérelmét elfogadja, a település társulási tagfelvételi szándékát támogatja. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulási 
Tanácsot tájékoztassa. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 dr. Vitányi Eszter Aros János 
 jegyző polgármester 
 
 
 


