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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás tagjai rögzítik, hogy a Társulási Megállapodásuk 
utoljára 2009. július 30. napján került módosításra, a 31/2009. (VII.30.) számú határozattal.  
 
A Társulás tagjai kijelentik, hogy a Társulási Megállapodás 2011. május 9. napján az alábbiak 
szerint módosításra kerül: 
A Társulási Megállapodás módosítást megelőzően hatályos rendelkezései a jelen okiratban 
normál betűtípussal, a módosítást követően hatályos rendelkezései dőlt betűvel vannak 
jelölve. 
 
1.)  
 
A társulási megállapodás I. pont első pontja: 
 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei 
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt 
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, 
továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(Ttv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.), a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII: törvény (Vgtv.) és az ezen 
törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. 
rendelkezéseit veszik figyelembe 

 
A társulási megállapodás I. pont első pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei 
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt 
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, 
továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(Ttv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), , a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) és 
az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. 
rendelkezéseit veszik figyelembe. 

 
2.) 
 
A társulási megállapodás I/4. pontja  
 

A Társulás székhelye 

 2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27. 
 
A társulási megállapodás I/4 pontja az alábbiak szerint módosul: 

  

A Társulás székhelye, levelezési címe 
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 2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27. 
2761 Nagykáta, Pf. 83. 

 
3.)  
 
A társulási megállapodás I/8. pontja: 
  
A társulás alaptevékenységei: 
Szakágazat száma, megnevezése: 
 841317 Gazdasági- és területfejlesztési feladatok 
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
75188-9 Gazdasági- és területfejlesztési feladatok 
75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása 
45201-4 Mélyépítőipar  
90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés 
 
A társulási megállapodás I/8 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A társulás alaptevékenységei: 
Szakágazat száma, megnevezése: 
 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 

Szakfeladat száma, megnevezése: 

− 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
− 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
− 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
− 422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
− 429100 vízi létesítmény építése 
− 429900 Egyéb m.n.s. építés 
− 649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 
− 691001 Jogi segítségnyújtás 
− 691002 Egyéb jogi tevékenység  
− 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
− 702100 PR, kommunikáció 
− 702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
− 711100 Építészmérnöki tevékenység 
− 711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
−  712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés) 
− 749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
− 811000 Építményüzemeltetés 
− 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
− 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
− 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
− 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
− 841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
− 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
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4.) 
 
A társulási megállapodás I/10. pontja: 

 

A társulás feladatellátáshoz gyakorolt funkciója: 

Önálló működő és gazdálkodó, önálló bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezik. 

 
A társulási megállapodás I/10 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
A társulás feladatellátáshoz gyakorolt funkciója: 

Önálló működő és gazdálkodó, önálló bankszámlával rendelkező költségvetési rend 
szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv. Előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 
 

5.)  
 
A társulási megállapodás I/14. pontja: 
 

A Társulás az Ámr. 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 15. § (3) pontja szerint az 
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a 
Kt. 18. § (1) bekezdés és az Ámr. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
A társulási megállapodás I/14 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A Társulás költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe 
tartozó szerv.  

 
6.)  
 
A társulási megállapodás korábbi I/15. és I/16. pontjai törlésre kerülnek, mely minden 
további  pont számozását megfelelően módosítja. Az eddigi I/17. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
 

A Társulás törvényességi felügyeleti szerve 

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv (Pest Megyei 
Kormányhivatal). 
 

7.)  
 
A társulási megállapodás I/19.pontjának a) alpontja: 

 
A döntéshozó testület, a Társulási Tanács, a társult önkormányzatok 
polgármestereiből, vagy azok meghatalmazottaiból áll. 
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A társulási megállapodás I/19. pontjának a) alpontja az alábbiak szerint módosul:  
 
I/17 pont a) alpontja 

 
A döntéshozó testület, a Társulási Tanács, a társult önkormányzatok 
polgármestereiből, vagy azok  meghatalmazottaikból áll. 

 
8.)  
 
A társulási megállapodás I/20. pontjának b) alpontja 
 

A Társulás a társult tagok lakosságarányos hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert 
pénzeszközökből, különböző szervezetektől kapott támogatásokból, adományokból és 
konkrét célra illetve a felhasználásra átvett pénzeszközökből, valamint mások számára 
végzett szolgáltatásokért kapott bevételekből gazdálkodik. 

 
A társulási megállapodás I/20. pontjának b) alpontja az alábbiak szerint módosul:  
 
I/18. pont b) alpontja: 

 
A Társulás a társult tagok lakosságarányos hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert 
pénzeszközökből, különböző szervezetektől kapott támogatásokból, adományokból és 
konkrét célra illetve a felhasználásra átvett pénzeszközökből, valamint mások számára 
végzett szolgáltatásokért kapott bevételekből gazdálkodik. 
A Társulás Társberuházói Szerződést kötött a Tápiómenti Települések Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulatával (Képviseli: Kovács Ferenc Intéző Bizottság Elnök, 
székhely: H-2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27. szám - a továbbiakban: Társulat)  
A Társulás működésének finanszírozását a Társulat a felek által meghatározott 
ütemezés szerint pénzeszköz átadásával biztosítja. A Társulat a fenti finanszírozási 
kötelezettsége teljesítése körében a likviditásról folyamatosan gondoskodik, az ahhoz 
szükséges összes intézkedést megteszi. 

 
9.)  
 
A társulási megállapodás I/20. pontjának g) alpontja 
 

Az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás a fizetési határidőt követő 15. naptól 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.  

 
A társulási megállapodás I/20. pontjának g) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
I/18. pontjának g) alpont: 

 
Az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat (a 
továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 
felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha székhely 
önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a 
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társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely 
önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján 
beszedési megbízást nyújtson be. 
 

10.)  
 
A társulási megállapodás I/20. (módosítás szerint I/18.) pontjának h) alpontja törlésre 
kerül, mely minden további  pont számozását megfelelően módosítja. 

 
 

11.)  
 
A társulási megállapodás I/20. pontjának n) alpontja 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 104. 
§ (1) pontja szerint: „A helyi és települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit az Áht. 99. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott 
bankszámlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.” 
 
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. 
Bankszámlaszám: 11742063-15566173 
Alszámlák számlaszámai: 11742063-15566173-02130000 ROP alszámla 
 11742063-15566173-10040007 
 11742063-15566173-80020006 
 11742063-15566173-10070004 
 11742063-15566173-10150003 GVOP alszámla 
 

A társulási megállapodás I/20. pontjának n) alpontja az alábbiak szerint módosul:  
 
I/18. bekezdés m) pont: 
 

Az Áht. 100/G. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogi személyiségű 
társulás szabadon választhatja meg belföldi számlavezető hitelintézetét, és kizárólag e 
számlavezetőnél vezetheti költségvetési elszámolási számláját.” 
 
Hitelintézet megnevezése: K&H Bank Nyrt. 
Bankszámlaszám: 10403143-50526569-81871010 
Alszámlák számlaszámai: 10403143-50526569-81871003 GVOP alszámla 
 10403143-50526569-81871027Elkülönített alszámla 
 

12.) 
 
A társulási megállapodás I/21. (módosítás után 19.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

A KEOP projekt keretében, a Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását, és 
eszközök beszerzését tervezik, társberuházói szerződés alapján Tápiómenti Települések 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal együtt: 
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13.)  
 
A társulási megállapodás I/22. pontja 
 

A KEOP projekt megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai 

E pontra vonatkozó rendelkezéseket az. 1. sz. melléklet tartalmazza. A melléklet 
változhat, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott mindenkori aktuális költség-haszon 
elemzés – továbbiakban CBA – alapján. 

  
A társulási megállapodás I/22. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
I/20. pont 

 
A KEOP projekt megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai 

 
E pontra vonatkozó rendelkezéseket az. 1. sz. melléklet tartalmazza. A melléklet 
változhat, a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság illetve jogutódja és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által elfogadott mindenkori aktuális költség-haszon elemzés – 
továbbiakban CBA – alapján. 

 
14.) 
 
A társulási megállapodás I/24. pont a) alpontja: 

 
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének a Társulási 
Tanácsot jelölik ki. Az irányító szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget tenni. 

  
A társulási megállapodás I/24. pont a) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
I/22. pont a.) alpontja 

 
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének a Társulási 
Tanácsot jelölik ki. Az irányító szerv köteles az Áht-ban illetve az Ámr-ben ben foglalt 
kötelezettségének eleget tenni. 
 

15.) 
 
A társulási megállapodás II/5. pontja  
 

A Társulásban résztvevő helyi önkormányzatokat a települések polgármesterei 
képviselik, ők alkotják a Társulási Tanácsot. 

 
 

A társulási megállapodás II/5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A Társulásban résztvevő helyi önkormányzatokat a települések polgármesterei, vagy 
meghatalmazottaik képviselik, ők alkotják a Társulási Tanácsot. 
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16.) 
 
A társulási megállapodás II/8. pontja  
 

A Társulás ügyrendjét és munkarendjét a települési önkormányzatok polgármesterei 
hagyják jóvá. 
 

A társulási megállapodás II/5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A Társulás ügyrendjét és munkarendjét a Társulási Tanács hagyja jóvá. 
 
17.)  
 
A társulási megállapodás III. részének 2. szakasza az alábbiak szerint egészül ki: 
 

A Káta-Hidro Kft. üzletrészei 10%-ának tulajdonosa a Társulás lesz, a fennmaradó 
90% mértékű üzletrész tulajdonosai Társulás tagjai a projektben érintett 
önkormányzatok lesznek, lakosság arányosan. 

 
18.) 
 
A társulási megállapodás IV. rész 6. szakaszának 2. pontja az alábbiak szerint egészül 
ki: 
 

− A Tagok kártérítési felelősségük ismeretében kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
tartózkodnak a kommunikáció minden olyan formájától, amely a projektet 
hátrányosan érintheti. Ezen kötelezettséget valamennyi munkatársukkal és szerződő 
partnerükkel betartatják.   

 
19.)  
 
A társulási megállapodás IV. rész 6. szakaszának 5. pontja az alábbiak szerint egészül 
ki: 
 

- Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a Társulás működését vagy a projektet 
érintő bármely döntésüket a Társulás munkaszervezetének vezetője részére 
haladéktalanul megküldik. 

 
20.)  
 
A társulási megállapodás IV. rész 6. szakasza az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 

- A Társulási Tanács a projekt illetve a térség fejlesztése érdekében támogatja az általa 
foglalkoztatottak képzését 

 
21.)  
 
A társulási megállapodás IV. részének Társulási Tanács elnevezésű fejezetéből, a Tanács 
kizárólagos hatáskörére vonatkozó pontjaiból az alapító okirat elfogadására, és módosítására 
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vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek.  
 
22.) A társulási megállapodás IV. rész 2. szakaszának utolsó bekezdése:  

 
- alapítói/tulajdonosi jogok – az Áht 100/L, 100/N-O.§-ainak betartása melletti – 

gyakorlása a KEOP projekt eredményeként létrejövő vagyon üzemeltetését ellátó 
gazdasági társaság vonatkozásában a víziközművek üzemeltetésére irányuló 
üzemeltetési szerződés megkötése 
 

A társulási megállapodás IV. rész 2. szakaszának utolsó bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

- tulajdonosi jogok – az Áht 100/L, 100/N-O.§-ainak betartása melletti – gyakorlása a 
KEOP projekt eredményeként létrejövő vagyon üzemeltetését ellátó gazdasági 
társaság vonatkozásában a víziközművek üzemeltetésére irányuló üzemeltetési 
szerződés megkötése 

 
24.)  
 
A társulási megállapodás IV. részének Elnök elnevezésű fejezetéből a következő 
bekezdés az alábbiak szerint változik: 
 
Amennyiben a Társulási Tanácsa a Társulási Tanács elnökét nevezi ki, az elnök, mint 
költségvetési szerv vezetőjének felelősségére, az Áht. 88.§-ának rendelkezései az irányadók. 
 
Módosítása:  
 

Amennyiben a Társulási Tanácsa a Társulási Tanács elnökét nevezi ki, az elnök   
felelősségére, az Áht. 94.§-ának rendelkezései az irányadók. 

 
25.)  
 
A társulási megállapodás IV. részének Bizottság elnevezésű fejezetéből a Kohéziós Alap 
Bíráló Bizottság bekezdés teljes egészében törlésre került. 
 
26.) 
 
A társulási megállapodás IV. részének Bizottság elnevezésű fejezetéből a Bíráló 
Bizottság bekezdés az alábbiak szerint változik. 
 
A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvényben meghatározott értékhatárok szerinti egyszerű közbeszerzési eljárások esetében, 
valamint a Kohéziós Alap által nem támogatott közbeszerzési eljárások lefolytatása során 
megalakuló Bíráló Bizottság állandó tagjai: 

      
- a Társulás projektmenedzsere 
- a Társulás pénzügyi szakértője 
- a Társulás jogi képviselője 
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Amennyiben ennek szükségessége felmerül, a Társulási Tanács a Kohéziós Alap által nem 
támogatott közbeszerzési eljárások esetében külön, eseti közbeszerzési szabályozókat adhat 
ki. 
 
Módosítása: 
 

Bíráló Bizottság: 
 

A közbeszerzési eljárásokban a benyújtott ajánlatok értékelésére, valamint a 
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat elkészítésére és 
előterjesztésére Bíráló Bizottságot kell létrehozni. 
 
A Bíráló Bizottság eseti tagjait a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a Társulás 
Elnöke nevezi ki, írásban, megbízólevéllel. A Bíráló Bizottság állandó tagja a 
Munkaszervezet vezetője. A Közbeszerzési Bizottság eltérő javaslata hiányában a 
Bizottság elnöki feladatait a Munkaszervezet vezetője látja el.  
 
A Bíráló Bizottság főszabály szerint háromtagú (vö. 3 szavazó tag), de ennél nagyobb 
- páratlan számú tagból álló – bíráló bizottság is kinevezhető. (vö. szavazó tagok) 
 
A Bíráló Bizottság tagjainak kinevezése név, vagy beosztás szerint történik. Ennek 
során figyelembe kell venni, hogy  

− a (1) beszerzés tárgya,  
− (2) közbeszerzési, jogi, továbbá  
− (3) pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag 

kinevezése kötelező. 
 
 

Bíráló Bizottság (speciális eset): 
 

A Bíráló Bizottsági tagok kinevezése, felkérése előtt a Közbeszerzési Bizottság Elnöke 
figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletre intézkedik a Bíráló Bizottságba 
delegálási felhatalmazások, vagy delegálási kötelezettségek vizsgálatáról. 
 
Ezen vizsgálat eredménye, továbbá a delegálási szándék, illetve kötelezettség 
ismeretében kéri fel a Közbeszerzési Bizottság, illetve nevezi ki az Elnök a Bíráló 
Bizottság tagjait. A Bíráló Bizottság állandó tagja a Munkaszervezet vezetője. A 
Közbeszerzési Bizottság eltérő javaslata hiányában a Bizottság elnöki feladatait a 
Munkaszervezet vezetője látja el.  
 
Megfigyelők, egyéb delegáltak: 

a) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)/ NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály 

b) Közreműködő Szervezet 
c) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közreműködő szervezet által felkért egyéb 

személyek 
d) Társulás Elnöke által felkért egyéb személyek; 
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27.) 
 
A társulási megállapodás IV. részének Tagsági jogviszony elnevezésű fejezetének 1. 
pontja: 

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi 
rendelkezésekben foglaltak szerint. A Társulás megszűnése esetén a tagok a 
megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. A Társulás 
megszűnése esetén - a hitelezők tartozásának kiegyenlítése után - a vagyont az 
önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani. A Társulás 
megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk 
arányában tartoznak felelősséggel. A Társulás megszüntetéséről a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. §-ának 
megfelelően, a tagönkormányzatok helyi rendeletében kell rendelkezni. 

 
A társulási megállapodás IV. részének Tagsági jogviszony elnevezésű fejezetének 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi 
rendelkezésekben foglaltak szerint. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés 
időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. A Társulás megszűnése esetén 
- a hitelezők tartozásának kiegyenlítése után - a vagyont az önkormányzatok között 
hozzájárulásuk arányában kell felosztani. A Társulás megszűnése esetén a Társulás 
kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak 
felelősséggel. A Társulás megszüntetéséről a tagönkormányzatok helyi rendeletében 
kell rendelkezni. 
 

28.)  
 
A társulási megállapodásban szereplő Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal valamennyi esetben Pest Megyei Kormányhivatalra módosul. 
 
29.) 
 
A társulási megállapodás Záró rendelkezésének 1. bekezdéséből, a „költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” törlésre került.  
 
 
 
 
A társulás tagjai kijelentik, hogy egyebekben a társulási megállapodást módosítani nem 
kívánják, az abban foglalt rendelkezéseket változatlanul fenntartják. 
 
Jelen okiratot a társulás tagjai elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Nagykáta, 2011. május 9. 
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