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33/2021.(l1,25.) h a t á r o z a t a
a ,, Víziközművek ÁItami Rekonstrukciós Atapból nyújtható támogatására vonatkozó páIyázat

benyújtásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll, töruény 46,§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 27/2021.(1,29.)
Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Polgármestere hozzájárulok, hogy a DMRV Zrt a Vagyonkezelési
szerzödésben foglaltak alapján konzorcium vezetöként pályázatot nyújtson be a Balassagyarmati
Regionális Szennyvízrendszerre vonatkozóan, azzal, hogy a pályázathoz kapcsolódó önerőt az
önkormányzat a GFT terhére biztosítja.

2.) Balassagyarmat Város Polgármestere a pályázat benyújtására vonatkozó, csatolt konzorciumi
megáll apodást aláírja.

3.) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a DMRV Ztt-t a döntésröl értesítse és az egyéb szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelós:

2021. február 28.
Csach Gábor polgármester
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KoNZoRcIuMI EGyüTTMűxöutísl mrcÁlr.,apopÁs
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) a|áírásáual a

2. pontban megnevezett szerződő felek konzoroiumot hoznak létre abból a célból, hogy az EMI
Építésügyi Minőségell enőrző Innovációs Nonproíit Kft által meghirdetett Yíziközművek
Áttami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásra kérelmet nyújtsanak be, és a
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt projektet közös együttműködéssel
megvalósítsák.

Atámogatási kérelem címe: Bala§§agyarmati Regionális Szennyvízrendszer korszerűsítése.

2, A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt jogi személyek, akik a
támogatási kérelemben meghatározott projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításában a
támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:

szervezet neve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3

Székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3

Azonosító szám (törzs_
szám/céoieovzékszám) :

13_,10_040189

Adószám: 10863877-2-44

Aláírásra iooosult képviselő: Virág László vezérigazgató

szervezet neve: Balassaqvarmat város Önkormánvzata

Postacím: 2660 Balassaovarmat Rákóczi feiedelem útia 12,

Székhely: 2660 Balassaqvarmat Rákóczi feiedelem ,Jtia 12,

Azonosító szám (törzs-
számlcéo ieovzékszá m) :

1 3657

Adószám: 15735272-2-12

Aláírásra ioqosult képviselő: csach Gábor polqármester

szervezet neve: örhalom közséo Önkormánvzata

Postacím: 2671 Őrhalom Rákóczirjt 1

Székhelv: 2671 Órhalom Rákóczirjt 1

Azonosító szám (törzs-
szá m/céqieqvzékszám) :

03249

Adószám; 15450762-1-12

Aláírásra logosult képviselő: Farkas Eoon poloármester

1 (5)



szervezet neve: Hugyag Közséq Önkormányzata

Postacím: 2672Hugvaq, Kossuth utca 26

Székhelv: 2672Huqvaq. Kossuth utca 26

Azonosító szám (törzs-
számlcéo ieovzékszá m) :

16878

Adószám: 15451897-2-12

Aláírásra iooosult képviselő: Borda Attila polgármester

szervezet neve: patvarc közséq Önkormánvzata

Postacím: 2668 Patvarc. Gvarmati u.48.

Székhelv: 2668 Patvarc, Gvarmati u. 48.

Azonosító szám (törzs-
szám/céq ieovzékszám) :

33880

Adószám: 15451983-1-12

Aláírásra iooosult képviselő: Bernáth kornélia poloármester

szervezet neve: I polvszöo közséo Önkormánvzata

Postacím: 2660 lpolyszög, Fő ut 36.

Székhelv: 2660 lpolyszoq, Fő ut 36.

Azonosító szám (törzs-
szám/céq ieqvzékszám) :

01508

Adószám: 15454333-1-12

Aláírásra iooosult képviselő: kárdási Jánosné ooloármester

szervezet neve: Nógrádmarcal Község Önkormányzata

Postacím: 2675 Nógrádmarcal, Rákóczi t]t 2.

Székhelv: 2675 Nóqrádmarcal, Rákóczi út 2.

Azonosító szám (törzs-
szám/céoieovzékszám):

29832

Adószám: 15451914-2-12

Aláírásra jogosult képviselő: válvi Naov András poloármester

szervezet neve: csitár közséo Önkormánvzata

Postacím: 2673 Csitár, Peíőfi (lt 4042.

Székhely: 2673 Csitár, Petőfi út 40-42,

Azonosító szám (törzs-
számicéoieqvzékszám) :

05050

Adószám: 15451859-1-12

Aláírásra iogosult képviselő: Komjáti lstván polgármester
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szervezet neve: l liny Község Önkormányzata

Postacím: 2675 llinv, Kossuth út 17.

Székhelv: 2675llinv, Kossuth t]tt 17.

Azonosító szám (törzs-
szám/céo ieovzékszám) :

26833

Adószám: 15451907-1-12

Aláírásra ioqosult képviselő: Dovicsin Ottó polqármester

A konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláításával a Tagok a DMRV Duna Menti
Regionális Vízmű Zártköúen Működő Részvénytársaság-ot (a továbbiakban: KonzorciumvezetŐ)
válaszlják,

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:11. §_a és 6:l5. §_a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben
a támogatási kérelmet aláltja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes

felhata|mazás s al elj árva a kon zorc ium ot képv i selj e.

4. a.) Tagok a felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy
o helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben

eljárjon, illetve a szük§éges nyilatkozatokat me$egye;
o Támogatóval a támogatási szerződést megkösse; ::,: 'i

o helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési
eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,

o döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően
nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa,

amennyiben az szükséges,
o projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló megállapodást

előkészítse.
b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tőjékoztatja a

Tagokat.

5. Jelen Megállapodás aláításával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási

kérelem beadása során együttműködnek és annak elfogadása esetén a projekt közös
megvalósítására konzorciumi megállapodást kötnek, a projektet az ebben foglaltak szerint
megvalósítj ák, és ennek érdekében együttműködnek.

6. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges, Őt

érintő adatokat és információkat teljes körűen a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.

7. ATag kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

8. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részes|ll támogatásban, vagy ha

a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi egytittmüködési megállapodást kötnek.
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9. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
ny i l atkozatai kkal m i nd enb en e gy ezőt a|áírlák.

Jelen megállapodás a Tagok közül utolsóként aláíró Tag aláítása napján lép hatályba. A Tagok
jelen 5 oldalból álló Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
e l han gzott nyil atko zatai kka l m indenb en e gy ezőt aláírták.

Konzorclumvezetó Konzorcluml tag

Név: Virág László Név: Csach Gábor

Beosztás:vezérigazgató Beosztás: polgármester

Szervezet DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezet: Balassagyarmat város Önkormányzata

P.H.

Aláírás helye és dátuma:

P.H,

Aláírás helye és dátuma:

Konzorclumltag Konzorclumltag

Név: Farkas Egon Név: Borda Attila

Beosztás: polgármester Beosztás: polgármester

Szervezet Őrhalom Község Önkormányzata Szervezet Hugyag Község önkormányzata

P.H,

Aláírás helye és dátuma:

P.H.

Aláírás helye és dátuma:
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Konzorciumi tag Konzorciumi tag

Név: Bernáth Kornélia Név: Kárdási Jánosné

Beosztás: polgármester Beosztás: polgármester

Szervezet:PatvarcKözségÖnkormányzata Szervezet:lpolyszögKözségönkormányzata

P.H. P.H.

Aláírás helye és dátuma: Aláírás helye és dátuma:

Konzorciumi tag Konzorciumi tag

Név: Vályi Nagy András Név: Komjáty lstván

Beosztás: polgármester Beosztás: polgármester

Szervezei: Nógrádmarcal Község Önkormányzata Szervezet: Csitár Község önkormányzata

P.H. P.H.

Aláírás helye és dátuma: Aláírás helye és dátuma:

Konzorciumi tag

NéV; Dovicsin ottó

Beosztás: polgármester

Szervezet: lliny Község Önkormányzata

P,H.

Aláírás helye és dátuma:
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