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MEGÁLLAPODÁS 
jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról 

 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - székhelye: 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám, Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete - székhelye: 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. szám, Újkígyós Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete - székhelye: 5661, Újkígyós Kossuth  utca 41. szám a 
“Helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 2. §-
ában foglalt felhatalmazás alapján, a törvény vonatkozó rendelkezései, így különösen az annak 
16-18. §-aiban foglaltak szerint -az egymás között 2005. december 2. napján létrejött társulás 
átalakításával, az átalakított társulás jogutódjaként- jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz 
létre a települések összehangolt szélessávú infrastruktúrájának fejlesztése céljából. 

1. A társulás neve, székhelye 

1.1. A társulás neve: MMEEDDGGYYEESSEEGGYYHHÁÁZZAA  ––  ÚÚJJKKÍÍGGYYÓÓSS  ––  MMEEDDGGYYEESSBBOODDZZÁÁSS  SSZZÉÉLLEESSSSÁÁVVÚÚ  
IINNFFOORRMMAATTIIKKAA  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTÚÚRRAA  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEE  BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSII  TTÁÁRRSSUULLÁÁSS  

1.2. A társulás székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
1.3. A társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

1.4. A társulás időtartama: a társulás a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program (GVOP) támogatási rendszeréhez benyújtott, a „ Szélessávú hálózat 
önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó 
településein” tárgyú, és a társulás alapítói által benyújtott, GVOP 4.4.2-05/1.-0012620/4.0 jelű 
nyertes pályázatban foglalt pályázati cél, nevezetesen, a közös beruházásban megvalósuló 
szélessávú informatikai infrastruktúra kiépítése, továbbá a kiépült infrastruktúrának a pályázatban 
vállalt 5 éves üzemeltetése időtartamára jön létre. 
 
1.5. A társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével. 

2. A társulás céljai, feladata és tevékenységi köre  
A jelen megállapodás 1.4. pontjában rögzítettek szerint a társulási közös beruházásban 
megvalósuló szélessávú informatikai infrastruktúra kiépítése, valamint a kiépített informatikai 
infrastruktúrának a pályázatban vállalt 5 éves időtartamú üzemeltetése. 

3. A társulás jogállása 
3.1. A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező,  önállóan működő költségvetési szerv. 

A társulás gazdálkodási - pénzügyi - gazdasági - feladatait Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala látja el. 

3.2. A társulás költségvetési felügyeletét, valamint a társulás működésének célszerűségi és 
gazdasági szempontú ellenőrzését évente, egy, a minden társult tag saját pénzügyi bizottsága 
tagjai sorából megbízott egy-egy személyből álló bizottság látja el. 
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3.3. A társulás tagjai felhatalmazzák Medgyesegyháza Város Önkormányzatát, hogy a társult 
önkormányzatok nevében a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz 
szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2006. évi támogatásának rendjéről szóló 
15/2006. (III.14.) BM rendelet 5.§ (1) bek. b.) pontja alapján az EU Önerő Alap támogatásra 
igényt nyújtson be. 

3.4. A társulás üzletszerű gazdasági vagy vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

4. A társulás vagyona 
4.1. A társulás vagyonát képezi: 

A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) támogatási 
rendszeréhez benyújtott, a „ Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása 
Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” tárgyú, és a társulás alapítói által benyújtott 
GVOP 4.4.2-05/1.-0012620/4.0 jelű pályázaton nyert 108.750.000.- Ft támogatásból  

Medgyesegyháza Város            24.000.000,-Ft,  

Medgyesebodzás Község          45.000.000,-Ft,  

Újkígyós Város                         39.750.000,-Ft összegű részaránya, valamint 
- azok az alábbiakban részletezett összegek, amelyeket a társult tagok a társulási célok 

megvalósításához, mint pályázati önrészt, a társulás rendelkezésére bocsátanak  

Medgyesegyháza Város           8.000.000,-Ft,  

Medgyesbodzás Község         15.000.000,-Ft, 
Újkígyós Város                      13.250.000,-Ft. 

- A pályázati önrész tartalmazza a jelen megállapodás 3.3 pontja szerint igényelt, alábbi 
összegű EU Önerő Alap támogatást 

 Medgyesegyháza  Város               8.000.000,-Ft, 

 Medgyesbodzás Község             13.250.000,-Ft, 

 Újkígyós Város                           15.000.000,-Ft. 

-    A társulás működése során keletkezett vagyon és annak szaporulata.  

4.2. A társulás működéséhez a társulás tagjai az alábbi ingatlanokat adják térítésmentes 
használatba: 

        - a társult önkormányzatok közigazgatási határain belül elhelyezkedő gerinc- és 
elosztóhálózat nyomvonalát, 

        - a fejállomás elhelyezésére szolgáló helyiséget. 

4.3. A társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a társulás tagjait a 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A vagyon megosztása során a következő elvek figyelembevételével kell eljárni: 
- a használatba adott ingatlanokat, és a természetben meglévő, használatba adott ingóságokat 

a használatba adónak kell visszaadni, 
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- a társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell a 
tulajdonba adónak visszaadni. 

A társulási megállapodás tag általi felmondása esetén a volt taggal a fentiekkel azonos 
eljárási rend szerint kell elszámolni, azzal a kikötéssel, hogy a kiváló tagnak a társulás cél 
szerinti működéséhez elengedhetetlenül szükséges ingatlana társulás általi használatának 
jogát – térítés ellenében - továbbra is biztosítania kell. 

4.4. A társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
minősülnek, akik a társulás kötelezettségeiért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek, 
azzal, hogy a kötelezettségek fedezetéül elsődlegesen a társulás vagyona szolgál. 

5. A társulás szervezete 
5.1. Társulási Tanács: 

A társulás alapítói 3 tagú Társulási Tanácsot hoznak létre, melyben az önkormányzatot a 
társult település polgármestere képviseli. A Társulási Tanácsban minden polgármesternek 
egy-egy szavazata van.  
  

5.2. A Társulás elnöke, elnökhelyettese: 
A Társulási Tanács a tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ. 

A társulást az elnök képviseli. 

6. A Társulási tanács működésének szabályai 
6.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen minden tag – vagy a tag által 

meghatalmazott képviselő - jelen van.  

6.2. A javaslat elfogadásához  legalább 2 képviselő igen szavazata szükséges.  

6.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a tanács által a tagok 
sorából meghatalmazott tag írja alá.  

6.4. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvnek 15 napon belül a megyei közigazgatási 
hivatal vezetőjéhez való megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 

6.5. A Társulási Tanács megválasztott tagjai évente egy alkalommal kötelesek a képviselő-
testületeiknek beszámolni a társulás működéséről, szakmai tevékenységéről. E beszámolással 
egyidejűleg kell számot adni a 3.2. pontban rögzített pénzügyi ellenőrzés eredményéről.  

6.6 A társulás tagjai a vállalkozónak kifizetendő számla településre jutó részét, a pénzügyi 
teljesítés megelőző 3 munkanapot megelőzően a társulás gazdálkodási - pénzügyi - gazdasági 
- feladatait ellátó, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala egyszámlájára köteles átutalni 

6.7 Amennyiben az átutalandó összeg nem érkezik meg 6.6. pontban rögzítettek szerint, úgy a 
társulás gazdálkodását ellátó Medgyesegyháza Polgármesterei Hivatala a  vállalkozó felé 
teljesítendő számla összegének erejéig - települést érintő beruházási részig - inkasszálási 
joggal élhet a pénzintézetek felé és azt a pénzintézet által záradékolt megbízással igazolják. 
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7. A társuláshoz való csatlakozás  
A társuláshoz való csatlakozás lehetősége – tekintettel a társulás jelen megállapodás 2. pontjába 
foglalt céljaira, feladatkörére és tevékenységére - fogalmilag kizárt. 

8. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése 
8.1. Jelen társulási megállapodás megszűnik: 

a) ha a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott időtartam - az ugyancsak a 
megállapodás 2. pontjában rögzített feltételek megvalósulásával - eltelt,  

b) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését,  
c) amennyiben a társulás tagjainak száma kettő alá csökken, 

       d)  a bíróság jogerős döntése alapján. 
8.2. A társulási megállapodást a tagok részéről felmondani a naptári év utolsó napjával lehet, 

amelyről szóló minősített többségi képviselő-testületi döntést 3 hónappal korábban kell 
meghozni, s a társulás tagjaival közölni. 

8.3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozattal a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a képviselő-testületet, amely a jelen 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőre nem tesz eleget. 

Ilyen fontos oknak minősül például különösen az, ha a társult tag: 

- a 4.2.pontban részletezett ingatlan használati jogát, vagy 
- a társulás működéséhez szükséges vagyoni hozzájárulást nem biztosítja. 

8.4. A kizárt taggal való elszámolás tekintetében a jelen megállapodás 4.3. és 4.4. pontjaiban 
foglaltak az irányadók. 

8.5. A társult önkormányzatok kijelentik, hogy a kiváló, vagy kizárt tag saját forrás részének 
finanszírozását átvállalják. 

9.  Záró rendelkezések: 
      A társuló képviselő-testületek egyezően állapítják meg és jelentik ki, hogy a közöttük 2005. 

december 2. napján létrejött társulási megállapodásnak a jelen társulási megállapodással 
ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.  

      A társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból, vagy a 
társulás működésével összefüggésben esetleg felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen 
tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel rendezik. 

      A szerződő felek a bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha ez az egyeztetés 
nem vezet eredményre. 

       A szerződő felek a jogvita eldöntésére a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki.  
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A jelen társulási megállapodást a társuló önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében 
eljáró polgármesterek, mint a képviselő-testület akaratával mindenben megegyezőt, saját kezűleg 
aláírták. 

Medgyesegyháza, 2010. december 16. 

  
    

Ruck Márton 
Medgyesegyháza Város 

 polgármestere 
  
 

Szebellédi Zoltán Krucsai József 
Újkígyós Város Medgyesbodzás Község 
polgármestere polgármestere 

Záradék: 
A megállapodásban foglaltakat 

1) Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2006.(VI.27.) Kt. 
     határozatával,  
2) Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 56/2006.(VI.22.) Kt. 
    határozatával,  
3) Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2006.(VII.31.) Kt. 
    határozatával,  
 jóváhagyta. 

A módosított Társulási Megállapodást 
1) Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2010.(….) Kt. 
     határozatával,  
2) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2010.(….) Kt. 
    határozatával,  
3) Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2010.(….) Kt. 
    határozatával,  
 jóváhagyta. 
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