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Preambulum 
 

A tagönkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) – a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás, valamint: 
 az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.), 
 az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 
 a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 

8., 16-18. §-a,  
 a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról rendelkező 2008. évi CV. tv., 
 illetve más hatályos jogszabályok alapján  
„Dél-Békési” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás néven Önkormányzati Társu-
lást (továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 
 
A Társulás célja, hogy: 
 a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II., beruházási szaka-

szát megvalósítsák,  
 ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza 

nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, 
 majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő 

településeken. 
 
A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében: 
 az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelő minőségű 

egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó lakosság számára; 
 az előkészítő szakaszban felmért állapotnál lényegesen jobb állapotú ivóvízhálózat. 
 
A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 
tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat 
megvalósítása érdekében hozták létre, s hogy az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen 
és egyenként is tiszteletben tartják. 
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I. A Társulás és a tagönkormányzatok neve, székhelye 
 

1. A tagönkormányzatok:  

Ssz. 
Tagönkormányzat neve,  

képviselője 
Tagönkormányzat  

székhelye 
Lakosságszám 
(2008. 01. 01.) 

Kt. 
hat. szám 

1. 
Almáskamarás  
Község Önkormányzata 
Sipos László pm. 

5747 Almáskamarás, 
Dózsa u. 54. 

989 fő 
1/2010.  

(I. 12.) Kt. 

2. 
Dombiratos  
Község Önkormányzata 
Róka Rudolfné pm. 

5745 Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 

680 fő 
9/2010.  

(I. 27.) Kt. 

3. 
Magyarbánhegyes  
Község Önkormányzata 
Laduver Ferenc pm. 

5667 Magyarbánhegyes, 
Jókai u. 38. 

2 486 fő 
7/2010.  

(I. 25.) Kt. 

4. 
Nagykamarás  
Község Önkormányzata 
Pelle István pm. 

5751 Nagykamarás, 
Kossuth u. 2. 

1 623 fő 
1/2010.  

(I. 27.) Kt. 

5. 
Újkígyós  
Város Önkormányzata 
Szebellédi Zoltán pm. 

5661 Újkígyós,  
Kossuth u. 41. 

5 664 fő 
12/2010.  

(I. 18.) Kt. 

6.1 
Medgyesegyháza Város 
Önkormányzat  
dr. Nagy Béla pm. 

Medgyesegyháza 
Kossuth Lajos tér 1. 
5666 

4025 fő 
50/2010. 

(II.23.)Kt. 

Az összes tagönkormányzat képviselő-testülete az Ötv. 10.§ (1) bek. e) pontja és 15. § sze-
rinti minősített többséggel született határozatával elfogadta, hogy belép az ivóvízminőség-
javító önkormányzati társulásba. 
 
2. A Társulás neve:  

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
3. A Társulás jogállása:  

Önálló jogi személyiségű közüzemi közszolgáltató önkormányzati társulás. A helyi ön-
kormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. hatályos 
17. § (1) szerint: A jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához társulási 
megállapodás szükséges. Működése során - külön törvényben foglaltak szerint – a költ-
ségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
4. A Társulás elnöke:  Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere 
 
5. A Társulás székhelye:  5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. 
 
6. A Társulás alapításkori vagyona:  5 Ft/lakos (11.442 fő),  

azaz: 57.210 Ft (Ötvenhétezer-kettőszáztíz forint) 
 
7. A Társulási Megállapodás területi hatálya:  

A Társulás a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére 
terjed ki. 

 
8. A Társulási Megállapodás időbeli hatálya:  

                                                
1 Módosítva a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozattal. Hatályos: 2010.03.25-től 
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A társulási megállapodás sikeres pályázás esetén legalább az Ivóvízminőség-javító 
Program Támogatási Szerződésében előírt beruházási és működtetési időtartamra jön 
létre. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás 
bármely tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb szerződésekben, megálla-
podásokban vállalt feltételek betartásával kezdeményezheti. 

 
9. A társulási megállapodást – mivel több éves, tagönkormányzati költségvetési pénzügyi 

kötelezettség-vállalást is tartalmaz – valamennyi település képviseletében a polgármes-
ter és a jegyző írja alá. 

 
10. Nyilvántartásba-vétel: 

A Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi: 
 az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes Dél-alföldi Regi-

onális Államigazgatási Hivatalnak, valamint  
 a jóváhagyásától számított 8 napon belül a székhely szerint illetékes Magyar Ál-

lamkincstár Területi Igazgatóságának (MÁK) bejegyzés céljából. 
 

 
II. A tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök 

 
1. A Társulás tagjai, a tagönkormányzatok az egészséges ivóvíz biztosítás, mint közfel-

adat ellátásáért felelős szervek vállalják, hogy együttesen a következő köz- és egyéb 
feladatokat valósítják meg, illetve, az alábbi kötelezettségeket teljesítik együttesen: 
a. A tagönkormányzatok határidőben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntése-

ket és végrehajtják azokat. 
b. Együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel, szer-

vezetekkel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakaszának jog-
szerű befejezésében, a pályázatuk előkészítésében, benyújtásában, a Támogatási 
szerződés és abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás működteté-
sében. 

c. Költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját 
forrást. 

d. Költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgálta-
tás hosszú távú, fenntartható működtetésének és fejlesztésének személyi, intézmé-
nyi, pénzügyi és gazdasági feltételeit. 

e. Gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerű 
működtetéséről és a kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról. 

f. Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal 
összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit. 

g. A Társulás, illetve, a Társulás keretében a tagönkormányzatok vállalják, hogy a 
2007-2013. közötti programozási időszakra vonatkozó hatályos támogatás-
felhasználási és eljárási szabályoknak megfelelően járnak el, alkalmazzák az Eu-
rópai Unió vonatkozó irányelveinek megfelelően  a KEOP pályázatok által előírt 
Üzemeltetési Működési Kézikönyvben meghatározottakat, biztosítják a projekt 
megvalósítását szolgáló ingatlanokat, megteremtik ezek jogtiszta helyzetét. 

 
2. Közös szervezeti, jogi feladatok: 

a. a Társulás jogszerű működésének biztosítása; 
b. ideiglenes Munkaszervezet létrehozása;  
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c. Projekt Megvalósító Egység (PME) kiválasztása a hatályos közbeszerzési törvény 
betartásával; 

d. lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás 
megfelelő, elérhető biztosítása, dokumentálása;  

e. egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs tevé-
kenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, 
jogkövető elfogadtatásának elősegítése céljából; 

f. a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és külső 
pénzeszköz, mint hitel, egyéb tőkebevonás stb.) biztosítása; 

g. a társulási célok és feladatok mentén a tagönkormányzati helyi jogalkotás és dön-
téshozatal tervszerű, de egyben rugalmas végrehajtása; 

h. a hazai és EU-s beruházási és önerőalapos forrásokra kiírt pályázatokon való rész-
vétel; 

i. a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
j. szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése; 
k. a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
l. a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási közös 

költségek megelőlegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrás-
ból vagy kötelező a megelőlegezése); 

m. a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos biztosítása, 
fenntartása; 

n. monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során; 
o. az aktiválásban folyamatos együttműködés. 
 

3. Műszaki feladatok: 
a. a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok kivi-

telezésre történő megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve a 
környezetvédelmi tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, építési engedélyezési 
tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, költségtervek, elemzések, környezeti ha-
tások – nem műszaki – összefoglalója, valamint egyéb dokumentációk, amelyek 
szükségesek a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 

b. a helyszínek előkészítése; 
c. építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való 

részvétel; 
d. műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
e. a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési felada-

tokban való részvétel; 
f. a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek általi 

átadás-átvétele, üzemeltetésének biztosítása. 
 

 
III. A Társulás és a Társulási Tanács működési elvei  

 
III.1. A Társulás általános működési elvei 

 
1. A Társulás - az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi költ-

ségvetésből támogatott, jövedelemtermelő környezetvédelmi projektek támogatási 
címzettje (kedvezményezettje) lehet – a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért fele-
lős önálló jogi személy, amelynek tagjai a társult helyi önkormányzatok.  
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2. A kedvezményezett fogalma alatt a Társulást, tagönkormányzatok alatt azokat a helyi 
önkormányzatokat értjük, akik a projektben: 
 az adott közfeladat ellátásáért törvényi előírások alapján, mint felelős szervezetek 

vesznek részt; 
 az EU és a központi költségvetés által nyújtott támogatás jogosultjai; 
 a projekt során megvalósuló eszközrendszer tulajdonosai lesznek; 
 a hatályos hazai jogszabályok alapján jogi személyként létrehozható helyi önkor-

mányzati társulások, e szerepkörben a projektgazdai feladatokat látják el, főszabály-
ként a projekt lebonyolítását végzik; 

 azt figyelembe véve, hogy a projekt jellegénél fogva, a helyi önkormányzatok társu-
lásainak működési időtartama legalább a projekt beruházási szakaszának lezárásáig 
tart – a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettség szerint.  

3. A társult önkormányzatok a megvalósítási és a Támogatási szerződés szerinti kötelező 
időszakra elfogadják a 2008. január 1-i KSH által rögzített lakosságszámot, minden, a 
lakosságszám szerint számítandó adat alapjaként. 

4. Az önkormányzat vagy (és) a társulás ellenkező döntéséig a helyi önkormányzat társu-
lásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a 
vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, arra a Ptk. közös tu-
lajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy az egyes tag önkormányza-
tokat az ivóvízminőség-javító beruházás megvalósításában viselt vagyoni hozzájárulá-
suk arányában illeti meg. 2  

5. A tagönkormányzatok a végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve 
szükséges beavatkozások szerinti teljes vagy részleges vízi közmű vagyonukat – leltár-
kimutatás alapján – beviszik a társulásba. Az egymás közötti elszámolás alapjaként – 
és nem üzleti elszámolás céljából – a nyilvántartási értéket fogadják el. Ez a nyilvántar-
tási értéken bevitt vagyon nem képezi a későbbiekben alapját a Társulás vagyonába ke-
rülő vagyonnövekménynek. 

6. Amennyiben valamely bevitt vagyontárgy a beavatkozások során kicserélésre kerül, a 
lecserélt eszközt az azt bevivő tagönkormányzat részére kell átadni. 

7. Az önkormányzati társulás tagjai rögzítik, hogy a társulásnak a szervezeti, működési 
feladatait a Társulási Tanács döntése szerint látják el (akár közalkalmazottja vagy 
munkaszervezete útján), míg az ivóvízminőség-javító projekt végrehajtásával kapcsola-
tos feladatok ellátására Projekt Megvalósítási Egységet (PME) hoznak létre. 

8. A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen a 2008. évi CV. törvény, az államház-
tartásra vonatkozó külön szabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.      

9. A Társulás a bevételeit és kiadásait az erre elkülönített számlán köteles nyilvántartani. 
Az Elnök a Tagok részére a számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési 
beszámoló keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani. 

10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok – el-
sődlegesen területi, lakossági stb. – szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemelteté-
si és közszolgáltatási szerződéseik a Társulás számára való rendelkezésre bocsátására. 
A Társulás érdekkörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a Tagok 
nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint üzleti titokra. 

11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a program meg-
valósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem 
érintettek részére csak a szükséges mértékben, korlátozottan, felhatalmazás alapján, a 
Társulás írásbeli engedélyével adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel 

                                                
2 Ötv. 80.§ (5) bekezdés 
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kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló hatályos jogszabályok szerint járnak el. 

12. A társulás tagjai megállapodtak, hogy a határozathozatal szempontjából, társulási jog-
viszonyukban minősített szavazattöbbségen az összes szavazatnak (tagnak) a legalább 
¾-es többségével (tehát legalább 5 tag3 igen szavazatával) hozott határozatot értik. 

13. A minősített többséget nem igénylő kérdésekben az összes tag több mint felének (tehát 
legalább 4 tagnak4 igen) a szavazata szükséges a határozathozatalhoz (egyszerű szava-
zattöbbség). 

14. A Társulási Tanácsban egyik tagönkormányzat sem rendelkezhet a szavazatok több 
mint a felével.  

15. A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen az Áht. és Ámt., illetve, a költségvetési 
szervek jogállását rendező 2008. évi CV. törvény alapján gazdálkodik. Költségvetését 
és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban állapítja meg. 

16. A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Társu-
lásnak jogellenes (szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többletköltséget 
okoznak, e magatartásukért felelősséggel tartoznak, és ezért a Társulási Tanács őket az 
okozott kár, többletköltség megtérítésére kötelezheti. 

17. A társulási megállapodást felmondani – a társulás tagjainak ellenkező döntése hiányá-
ban – a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy a felmondásról szóló minősített 
többségű szavazataránnyal hozott döntést a képviselő-testület legalább a tárgy év június 
30. napjáig köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.  

18. A tagönkormányzatok megállapodnak, hogy a PME kiválasztásáig az önkormányzati 
társulás munkaszervezeti feladatait Újkígyós Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala látja el tényleges költségei elszámolása fejében. 

 
 

III.2. A tagönkormányzat által vállalt pénzügyi kötelezettség  
nem teljesítése esetére irányadó eljárás 

 
1. A hatályos 1997. évi CXXXV. Tv. (Ttv.) 18. § (2) alapján: mivel az önkormányzatok a 

jogi személyiségű társulást fejlesztési, beruházási céllal hozzák létre, rögzítik, hogy az 
önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezett-
ség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodás-
ban meghatározott 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 benyúj-
tására jogosult. Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fize-
tési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről 
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat el-
len a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felha-
talmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 

2. Amennyiben az inkasszó is eredménytelen volt, a Társulási Tanács képviseletében az 
Elnök a Társulás számára fizetendő hozzájárulást, egyéb költséget, kötelezettséget jo-
gosult – kétszeri írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén – bírósági úton behajtani, 
mint lejárt kötelezettséget. 

                                                
3 Módosítva a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozattal. Hatályos: 2010.03.25-től 
 
4 Módosítva a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozattal. Hatályos: 2010.03.25-től 
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3. A Tagok megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti mindenkori 
késedelmi kamatot jogosult a Tanács felszámolni. 

4. A tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok biztosítá-
sának kötelezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magában foglalja az eset-
leges: beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó költségtöbbletet, 
továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, ráfordításokat.  

 
 
 
 

III.3. Ellenőrzési és beszámolási kötelezettség 
 
1. A polgármester – a Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján – legalább évente 

egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénz-
ügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

2. A Társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági 
szempontból ellenőrzik a társulás működését (a költségvetési szervek belső ellenőrzésé-
ről szóló 193/2003.(XI.26.)Korm. rend. szerint). 

3. A Társulás létrehozza ellenőrző szervét, amely a társulási megállapodás, esetleges 
egyéb saját szabályzatok keretei között, a saját Munkaterve és Ügyrendje szerint műkö-
dik. 

4. A Társulás együttműködik a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatallal és a 
Magyar Államkincstárral. Az ellenőrzésére, a tagönkormányzatok képviselő-testületei 
jogosultak. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodásban létrehozza saját ellenző 
szervét.  

5. A Társulást, mint költségvetési szervet jogosultak ellenőrizni az Államháztartási tör-
vény és egyéb jogszabályok szerinti szervek, a KEOP pályázat eredményessége esetén 
az Irányító Hatóság (NFÜ) és a Közreműködő Szervezet (KvVM FI), illetve a Támoga-
tási szerződés szerinti szervek. 

 
III.4. A Társulás és szervei működése 

 
1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, a Társulás Elnökhelyettese, a 

Társulás Bizottságai. 
 
2. A Társulási Tanács 

a. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok polgármestereiből álló Társulási 
Tanács. 

b. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart. Az 
Elnök (vagy Elnökhelyettes) az önkormányzati választást követően a Tanács új tag-
jainak hivatalba lépéséig csak ügyvivői (pl. iratkezelés, átadás-átvétel, meghívó ki-
küldés, stb.) intézkedéseket jogosult és köteles ellátni, kötelezettséget nem vállal-
hat, személyi kérdésben nem dönthet. 

c. A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok ál-
tal átruházott önkormányzati társulási közös feladat- és hatáskörökben.  

d. A Tagok megállapodnak, hogy jelen Megállapodással létrehozott társulásukban a 
Társulási Tanács valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik.  

e. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, továbbá, a 
tagönkormányzat képviselő-testülete más választott képviselőt delegálhat a Társu-
lási Tanácsba. A megbízás a polgármesteri, illetve képviselői megbízatás fennállá-
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sáig tart. Az alkalmi helyettesítés előtt a tagönkormányzat nevében adott szabály-
szerű meghatalmazást át kell adni a Tanács Elnökének. 

f. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás, valamint határozatai és esetleges 
egyéb szabályzatai szerint működik – a hatályos jogszabályok alapján. 

g. A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei a határozatait 
nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, 
amelyekben jogszabály vagy a Társulási Megállapodás 100 %-os, vagy minősített 
szavazati arányt ír elő.  

h. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két alkalommal 
tartja. A Társulási Tanács üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az El-
nökhelyettes (vagy a Társulási Tanács által erre felhatalmazott képviselő) hívja ösz-
sze és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig a polgármes-
terek közül az alakulás helyszíne szerinti önkormányzat polgármestere vezeti, és ő 
látja el a társulás létrejöttéig az elnöki feladatokat. 

i. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Megállapodásban, a hatályos 
jogszabályokban, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott időpont-
ban. 

j. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni bármely tag vagy az Ellenőrző Bizottság 
napirendet tartalmazó írásbeli kérelmére. 

k. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele (te-
hát, legalább 4 tagönkormányza5t) jelen van. 

l. Az összehívás csak akkor szabályos és érvényes, ha az ülésre tanácskozási joggal 
az Ellenőrző Bizottság elnöke, a PME vezetője és a társulás területén érintett vala-
mennyi ivóvíz szolgáltató vezetője is meghívást kapott. 

m. A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sor-
számmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:  „… sorszám/….. év (… 
hónap…nap) TT. számú határozat”. 

n. A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező. 
o. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a Társulás Elnökének, Elnökhelyettesének, a bizottságok tagjainak megválasz-
tása. Az Ellenőrző Bizottságba a Társulási Tanács a saját tagjaiból, egyszerű 
szótöbbséggel választ 3 tagot); 

 az ideiglenes és végleges PME megalakítása, vezetőjének kinevezése, visszahí-
vása, felmentése tekintetében, a vezetője fölött a munkáltatói jogok gyakorlása; 

 a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló-
nak az elfogadása; 

 döntés vagyonkezelői jogviszony létesítéséről, módosításáról vagy megszünte-
téséről; 

 intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése; 
 gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel; 
 a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása; 
 a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása, módosítása, 

vagy – minősített szavazattöbbséggel hozott határozattal – elengedése; 
 döntés ingatlan, bruttó 500 eFt értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása, eladá-

sa, a társulási vagyon megterhelése kérdésében; 
 döntés bruttó 500 eFt értéket meghaladó kötelezettségvállalás kérdésében.  

                                                
5 Módosítva a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozattal. Hatályos: 2010.03.25-től 
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p. A Tanács ülésén amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik elfogadó 
döntés, a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 

q. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi ülései-
nek jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet a Társulás Elnöke és a Társulási Tanács által hitelesítésre választott 
Tag írja alá. A Társulási Tanács üléseit nyilvánosan tartja, de dönthet úgy, hogy az 
ülése zárt legyen. 

r. A Társulási Tanács egyszerű szavazattöbbséggel titkos szavazást rendelhet el. 
s. A Társulási Tanácsi meghívó, a tagoknak, meghívottaknak küldendő írásbeli anya-

gok, közlemények e-mailben, faxon, postán és kézbesítéssel is kiküldhetők, kivéve, 
ha ettől eltérő határozat szerint azt csak ajánlott, tértivevényes postai küldemény-
ként lehet megküldeni. 

t. A meghívónak a napirendet és lehetőleg az előterjesztést is tartalmaznia kell; a ki-
küldésnek legalább 5 munkanappal az ülés előtt kell megtörténni, kivételes esetben 
lehet ennél rövidebb a kiértesítést megelőző időtartam. 

 
 
3. A Társulás Elnöke 

a. A Társulás Elnökét a Társulási Tanács tagjai közül, az önkormányzati választási 
ciklus idejére választja – a Társulási Megállapodás szerinti hatáskörrel. Az Elnök 
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének 
megválasztásához a Társulási Tanács jelenlévő tagjainak egyszerű szavazattöbbsé-
ge szükséges. 

b. A Társulás Elnöke képviseli a Társulást.  
c. Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, illetve a 

Társulási Tanács ülésén az elnöki teendőket – külön meghatalmazás nélkül – az El-
nökhelyettes látja el. 

d. Az Elnök minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami nem tartozik a Társulási 
Tanács kizárólagos hatáskörébe. 

 
4. A Társulás Elnökhelyettese 

a. A Társulás Elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai közül, az önkormányzati vá-
lasztási ciklus idejére választja – a Társulási Megállapodás szerinti hatáskörrel. 
Személyére bármely tagönkormányzat képviselője javaslatot tehet, megválasztásá-
hoz a Társulási Tanács jelenlévő tagjainak egyszerű szavazattöbbsége szükséges. 

b. Az Elnökhelyettes az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök tá-
vollétében vagy külön felkérésére. 

 
5. A Társulás Bizottságai 

a. A Társulási Tanács egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészíté-
sére és végrehajtására eseti vagy határozatlan idejű munkabizottságo(ka)t hozhat 
létre. A munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács 
határozza meg, tagjaira a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A mun-
kabizottság elnöki feladatait csak a Bizottság tagjainak sorából e feladatra megvá-
lasztott tag láthatja el, aki a munkabizottság véleményéről és javaslatáról a Társulá-
si Tanácsot, két ülés között az Elnököt írásban tájékoztatja. 

b. A munkabizottságban szavazati joggal csak társulási képviselő rendelkezhet. A 
Társulási Tanács kérheti a munkabizottság elnökétől a Társulási ülésen való be-
számolást. 



Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

 
 
 
 

11 
 

c. A munkabizottság a Társulási Tanács által megszabott keretek között, azon belül 
saját munkaterve és ügyrendje szerint működik. 

 
6. Az Ellenőrző Bizottság működésének szabályai: 

a. Beszámoltatja és ellenőrzi a Tanácsot, az Elnököt, a Munkaszervezetet, a Társulás 
bármely szervét vagy munkavállalóját, tapasztalatairól tájékoztatja az Elnököt, 
igény esetén a Társulási Tanácsot. 

b. Az iratokba betekintést kérhet. 
c. Bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a ható-

ságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, szemé-
lyek, vagy a Társulás felügyeleti szerveként eljáró, vagy a Társulással munkakap-
csolatban álló bármely személy felé. 

d. Ellenőrzi az ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást. 
e. Ellenőrzi és elfogadás előtt véleményezi a mindenkori zárszámadást. 
f. Felkérésre vagy ellenőrzése keretében a Társulási Tanács elé terjesztendő jelenté-

seket, beszámolókat megvizsgálja, véleményezi, javaslatot tesz annak elfogadásá-
val kapcsolatban. 

g. Az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat lát el. 
h. Határozatot hoz, üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amit elnöke és minden tagja aláír. 
i. Az Ellenőrző Bizottság köteles közvetlenül a Tagoknak, esetleg az illetékes Dél-

alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak írásbeli észrevételben jelezni, ha 
jogszabályba ütköző, illetve a Társulás vagy a Tagok érdekeit súlyosan sértő intéz-
kedést, mulasztást tapasztal. Az észrevételre tett intézkedésre határidő kitűzésével 
visszajelzést jogosult kérni. A megállapításáról tájékoztatja az Elnököt, szükség 
esetén a Társulási Tanácsot. 

 
 

IV. A Társulás költségei viselésének aránya  
és teljesítésének feltételei 

 
IV.1. A Társulás vagyona 

 
1. A társulásnak, mint önálló jogi személynek a tagönkormányzatok által leltár szerint 

bevitt, később szerzett, és ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van. 
2. A Társulás által pályázati úton létrehozott vagyon a Társulás osztatlan közös tulajdonú 

vagyona, amely – a tagok ellenkező megállapodása hiányában – a tagok vagyoni hoz-
zájárulása arányában képezi a tagönkormányzatok eszmei tulajdoni hányadát – a hatá-
lyos Ptk. szabályai szerint. 

3. A Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat a Tár-
sulásnak és valamely tagjának, vagy esetleg az államnak (például közmű). Az ilyen va-
gyontárgyak használatára, illetve vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a 
tulajdonossal (tulajdonosokkal) külön megállapodást köthet. Ellenkező megállapodás 
hiányában a Társulás olyan arányban jogosult részesedni a közös vagyonból, vagy an-
nak hasznából, illetve, olyan mértékben köteles viselni annak terheit, költségeit és ezek 
járulékait, amilyen mértékben a Társulás hozzájárult a közös vagyon létrejöttéhez, il-
letve, amilyen mértékben tulajdoni hányadra tett szert a keletkezett közös vagyonban.  

4. A különtulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a később keletkezett külön- és ma-
gántulajdonú hányadok elkülönítése, kezdettől pontos nyilvántartása érdekében a társu-
lásba bevitt vagyontömeg tulajdoni, használati viszonyait, fennálló vagyoni értékű jo-
gokat (szolgalom, jelzálogjog stb.) a jogosultaknak, kötelezetteknek közölni kell, s 
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nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy vagyoni értékű jog, kötelezettség, teher ér-
tékét – amennyiben a társult felek azt minősített szavazattöbbséggel elfogadják – a 
nyilvántartási értéken kell számításba venni, ennek hiányában adó- és értékbizonyít-
vány kiadásával, vagy közösen megrendelt értékbecsléssel (igazságügyi szakértő által 
készítve) kell megállapítani. Ha a külön költséget igénylő értékbecslés kisebbségben 
maradt tagok kívánságára történik, ők kötelesek lélekszámuk vagy vagyoni hányaduk 
(vagyoni hozzájárulásuk) arányában megelőlegezni a költségeket. Ha indokolatlannak 
minősül az így felmerülő költség, a kisebbségben szavazók terhe marad. 

5. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja a Társulási Megál-
lapodásban rögzítettek szerint.  

6. A Tag által (esetleg harmadik személy által) a társulás használatába adott vagyonra 
nézve – külön megállapodás alapján – használati díjat kell fizetni, vagy egyéb elszámo-
lást készíteni. 

7. A használati díjfizetési és mindenkori elszámolási kötelezettség akkor is fennmarad, ha 
a tag bármely módon kilép, s a Társulás a bennmaradó vagyonát nem tudja, vagy csak 
a Társulás, vagy a működtetett vagyonnal biztosított szolgáltatás, egyéb működés elle-
hetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. 

8. A Tagok e Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a 
Társulás – céljainak megvalósítása érdekében – többségi részesedésével (vagy együtte-
sen több költségvetési szerv többségi részesedésével) létrejövő gazdasági társaság ala-
pításában részt vegyen, illetve abba belépjen. 

9. A tagok által bevitt és önerőként biztosított, illetve hazai és EU-s támogatás keretében 
elnyert vagyon: 
a. a tagok bevitt vagyona, amely lehet: 
 bevitt saját tulajdonú; 
 bevitt vegyes tulajdonú; 
 a Társulás fennállása alatt keletkezett: 
 részben vagy egészében társulási tulajdonú; 
 egyéb vegyes tulajdonú; 

 stb. 
b. a tagok által az alapításhoz, majd megalakulás után biztosított vagyon és hozadékai: 
 az alapítói vagyon; 
 a tagok beruházási hozzájárulásai; 
 a tagok működési hozzájárulásai; 
 a tagok egyéb hozzájárulásai; 
 lehetséges önkormányzati önerős támogatások; 
 egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékű jog (pl. a Dél-alföldi Ivóvízminőség-

javító Konzorcium vagyonából a társulást vagy a tagokat megillető tulajdoni há-
nyad vagy vagyoni értékű jog); 

 egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat). 
c. a projekt legjelentősebb mértékű külső pénzforrását képezi: 
 a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás, amely megegyezik 

az Európai Unió SA/KA forrásával, valamint 
 a nemzeti hozzájárulás. 

10. A Tagok vállalják, hogy az alapítói hozzájárulást az 1. számú mellékletben szereplő 
táblázat szerint, és a költségvetésük keretében biztosítják: 

11. A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét a kincstári bejegyzést követően 30 
napon belül kötelesek befizetni a Társulás által megnyitott bankszámlára. 
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12. A Tagok szükség esetén a jelen Megállapodásban alkalmazott elvek szerint felülvizs-
gálják hozzájárulásaik arányát és mértékét.  

13. Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezés-
re álló összeget, a Társulási Tanács – az Elnök javaslatára – a Tagok előzetes értesíté-
sét követően költségmérséklő intézkedést hozhat, szükség esetén a működési hozzájá-
rulás befizetését határozhatja el. 

14. A minősített szavazati aránnyal elfogadott többletfizetési kötelezettséget a kisebbséggel 
ellenszavazó Tagok a legközelebbi költségvetésükbe kötelesek beépíteni és annak elfo-
gadásától számítva 60 napon belül befizetni a Társulás számlájára. 

 
 
 
 
 

V.  A Társulás Munkaszervezete 
 
1. A Társulás az ivóvízminőség-javító feladatkörében a Projekt Megvalósítási Egység 

(PME) feladatai ellátásának szerződés beadása során betartja a közbeszerzési szabályo-
kat.  

2. A PME kiválasztásáig az önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait – Ideig-
lenes Munkaszervezetként – Újkígyós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lát-
ja el tényleges költségei elszámolása fejében. 

 
V.1. Ideiglenes Munkaszervezet 

 
1. Az Ideiglenes Munkaszervezet feladata működése időtartamára megegyezik a PME 

feladataival. 
2. Az Ideiglenes Munkaszervezet feladata, hogy a Tanács döntése szerint a PME kiválasz-

tására vonatkozó esetleges közbeszerzési eljárás lebonyolítását megszervezze.  
3. Az Ideiglenes Munkaszervezet feladatait a Társulási Tanács által munkavégzésre irá-

nyuló jogviszonyban foglalkoztatott személy is elláthatja. 
 

V.2. A Projekt Megvalósítási Egység (PME) 
 
1. A Társulás az ivóvízminőség-javító projekt működtetésére, adminisztratív és szervezési 

feladatok ellátására Projekt Megvalósítási Egységet (PME) választ ki a közbeszerzési 
törvény betartásával, amely köteles rendszeresen beszámolni, illetve szükség szerint tá-
jékoztatást nyújtani a projekttel kapcsolatban a Társulási Tanácsnak, illetve a társulás 
Tagjainak a Projekt előrehaladásáról, emellett feladata a Társulási Tanács határozatai-
nak végrehajtása. 

2. A projekt megvalósításával kapcsolatos menedzsment feladatok:  
 projektmenedzsment és projektfelügyeleti feladatok; 
 komplex projekt adminisztrációs feladatok; 
 pénzügyi, elszámolási és jelentéstételi feladatok; 
 tolmácsolási, fordítási feladatok; 
 mérnök szakértői tanácsadási szolgáltatás; 
 környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatás nyújtása; 
 projektmenedzsment és adminisztráció informatikai támogatása; 
 minőségellenőrzési szolgáltatás; 
 stb. 
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3. A PME (és szükség esetén közbeszerzéssel kiválasztott szakértők, szervezetek) felada-
tait a Társulás a kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentáció-
jában határozza meg részletesen.   

 
VI. Üzemeltetés 

 
1. A Társulás a projekt keretében létrejövő vízi közmű létesítmények üzemeltetését a Tár-

sulási Tanács által a Támogatási szerződés, a hatályos jogszabályok, elsődlegesen a 
16/2006. (XII. 28.) MeH-VM-PM együttes rendeletben (különösen a 25.§-ában) foglal-
taknak megfelelően kiválasztott üzemeltetővel valósítja meg. A Társulási Tanács az 
üzemeltető kiválasztásakor minden esetben az érintett települések által meghatározott 
feltételek szerint jár el.  

2. A kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért 
a Társulásnak fizetendő díjba a Társulás beépíti a KEOP-ból származó támogatásból 
épített létesítmények amortizációs költségét. 

3. A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével 
a Társulás a Kohéziós Alapra, KEOP pályázatra, egyéb, pl. önkormányzati önerő ki-
egészítő támogatásra benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési költségter-
vezetet (ld. részletesen rögzítve a később elkészítendő pénzügyi és gazdasági elemzés-
ben) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.  

4. A Társulási Megállapodásban a Tagok az együttműködési elveket állapítják meg. A 
részletes üzemeltetés a társulási alapelvek mentén, és a Támogatási szerződésben vál-
lalt kötelezettségek figyelembevételével és betartásával, a mindenkori körülmények 
ismeretében szabályozható és aktualizálható.  

5. A kiválasztott üzemeltetővel (üzemeltetőkkel) a Társulási Tanács nevében az Elnök 
köti meg a szerződést. 

6. A Társulás a Program kivitelezése során megvalósult létesítmények üzemeltetésére vonat-
kozó üzemeltetői szerződések kapcsán a Támogatási szerződésben előírtak szerint jár el. 

7. Az KEOP pályázatok által előírt Üzemeltetési Működési Kézikönyvben meghatározott 
követelmények betartását a Társulás az üzemeltetői szerződésben kötelezővé teszi a ki-
választott üzemeltető számára.  

 
VII. Felmondás, kizárás, a Társulás megszűnése 

 
1. A megállapodás felmondása: 

a. A Társulási Megállapodás a beruházási és kötelező működtetési időtartam alatt ren-
des felmondással nem szüntethető meg. 

b. Társulási Megállapodásban, a Támogatási szerződésben vagy ezekhez kapcsolódó 
szerződésben, határozatban vállalt kötelezettségek teljesítése alól jogszerűen csak a 
kilépni szándékozó tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel 
hozott határozata és a Társulási Tanács minősített többséggel hozott jóváhagyása 
mellett, a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával, a társulás további működő-
képességének fenntartását biztosító megállapodás létrejöttével lehet – a hatályos, 
különösen a költségvetési szervekre, az önkormányzatokra és társulásaikra vonat-
kozó  jogszabályok betartásával. 

c. A kilépés engedélyezéséről szóló döntéshez a bent maradó tagönkormányzatoknak 
az elszámolást is el kell fogadni. 

2. A tagönkormányzat kizárása: 
a. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó 

napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a Társulási Megállapodásban 
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vagy a Társulás határozatban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra, határ-
időben nem tett eleget. 

b. Kizárási oknak minősül különösen: 
 ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszó-

lítás ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget; 
 ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési 

kötelezettségének nem tesz eleget; 
 ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy súlyosan veszélyezteti a ha-

tékony együttműködést. 
c. A kizárt Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a többi Tagnak a prog-

ram megvalósításával összefüggésben a társulási tagsága megszűnésével felróható-
an okozott károkért, többletköltségekért. (Ide értendő többek között a beruházás át-
alakítási kényszere, módosított tervek, szervezet átalakítása, üzemeltetés költségei-
nek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.) 

3. A társulás megszűnése: 
a. A Társulás megszűnik a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

rendelkező hatályos jogszabályok szerint, és az abban meghatározott esetekben. 
b. A Társulás tagönkormányzatai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással el-

számolni – ellenkező megállapodás hiányában – a bevitt vagyonuk leltár szerinti ér-
tékének alapul vételével, és a Társulás számára teljesített vagyoni hozzájárulásuk 
arányában, a társulási osztatlan közös tulajdonú vagyonból az egyes tagönkor-
mányzatokra jutó hányadok kiadásával. 

c. A projekt során megvalósuló, a Társulás tagjainak közös tulajdonába kerülő esz-
közrendszer, illetve műszaki megoldás a közös tulajdon megszüntetése során – a 
tagok ellenkező megállapodása hiányában – annak megvalósulási helye szerinti ön-
kormányzat tulajdonába kerül.  

4. A Társulás fennmaradása a kötelező időtartam letelte után: 
A Társulás kötelező fennmaradásának időtartamát követően a tagönkormányzat a bevitt 
vagyona és osztatlan közös tulajdonú vagyoni hányada kiadására a hatályos jogsza-
bályok betartása szerint tarthat igényt annak figyelembe vételével, hogy annak kivitele 
nem veszélyeztetheti a Társulás közfeladatának ellátását. Egyéb esetben a Társulás volt 
tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

5. A Társulási Megállapodás aláírásával minden Tag hozzájárulását adja, hogy kilépése 
esetén a tagi elszámolás keretében neki jutó vagyonból – külön nyilatkozata nélkül is – 
levonható a Társulást megillető, kilépésével keletkezett, jogszabály, a Támogatási szer-
ződés, a Társulási Megállapodás, vagy a tagönkormányzat egyéb vállalása szerinti tar-
tozása. Egyben a kilépő tag tartozása csökkenthető a társulásból ki nem vihető vagyo-
nának maximum 2 évi bérleti díja beszámításával. 

6. A tagönkormányzatok kötelezik magukat, hogy amennyiben olyan társulási osztatlan 
tulajdonú közös vagyon keletkezik, amely nem kivihető, mert valamely tagönkormány-
zat(ok) számára az ivóvíz közszolgáltatás lehetetlenné válna, haladéktalanul rendelkez-
nek erről a Társulási Megállapodásban. Erre az esetre a tagönkormányzatok kijelentik, 
hogy a tulajdoni hányaduk természetben való kiadásától – használati díj fejében – hatá-
rozatlan időtartamra eltekintenek, mivel a létrejött vagyon célvagyon, amelynek a la-
kosság egészséges ivóvíz-biztosítását kell szolgálnia. Az érintett önkormányzat vagyo-
nának kiadását - akarata ellenére - sem lehet elhalasztani azonban a Ttv. 17. § (6) be-
kezdésében előírt 4 évnél hosszabb időtartamra. 

7. A Társulás által a Támogatási Megállapodásban közösen vállalt feladatok teljesítését 
és/vagy időtartamának leteltét követően a Társulási Megállapodás felmondását, a kilé-
pést, vagy a megszüntetést bármely tag jogosult kezdeményezni – a Társulási Megálla-
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podás, a társulási belső szabályzatok, valamint a hatályos jogszabályok, különösen az 
önkormányzati társulásokra, államháztartásra vonatkozóak betartásával. 

8. A Társulás Elnöke a Társulási Megállapodás teljesülése indokával, vagy a Társulási 
Megállapodás időtartamának leteltével – az elszámolás elfogadásra való előkészítésé-
vel és a tagönkormányzat egyetértő határozata alapján – a Társulás megszüntetéséről, 
vagy valamely tagönkormányzat felmondásáról, bármely tag kezdeményezése esetén, 
hat hónapon belül köteles a Társulási Tanácsot összehívni, és a megszüntetés kérdésé-
ben a döntést meghozatni. 

9. A tagönkormányzatok az elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 
közfeladatot ellátó és/vagy átvállaló használati jogát, szükség esetén erre nézve külön 
megállapodást kötnek.  

 
VIII. Záró rendelkezések 

 
1. A Társulás a regionális összhang, a követelmények és elképzelések megvalósítása ér-

dekében, illetve a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium közös tulajdonába ke-
rült vagyon (elsődlegesen tervdokumentációk, tanulmányok, stb.) közös hasznosítása 
érdekében a továbbiakban is folyamatosan együttműködik a Dél-alföldi Ivóvízminő-
ség-javító Program előkészítésében résztvevő Gesztorral – a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanáccsal (DARFT) –, illetve a Munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel. 

2. A Tagok kijelentik: tudomással bírnak arról, hogy programjaikhoz Kohéziós támogatás 
csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. 
Nem tekintendő és nem tekinthető megkezdésnek a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Projekt előkészítési szakaszában végzett tevékenység, mivel az az egyfordulós pályá-
zásra adott lehetőséget, az NFÜ, mint Irányító Hatóság, és a KvVM FI, mint Közremű-
ködő Szervezet által megítélt vissza nem térítendő támogatással és felügyeletükkel. 

3. A tagok rögzítik, hogy a társuláshoz való csatlakozáshoz a tagok minősített szavazat-
többségével hozott határozata szükséges. 

4. A tagok rögzítik, hogy a Munkaszervezet, Projekt Megvalósítási Egység fenntartására 
és a foglalkoztatottakra vonatkozóan a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 
(RMT) és végleges beruházási érték, illetve a Támogatási Szerződés feltételei ismere-
tében állapodnak meg. 

5. A Tagok rögzítik, hogy amennyiben a Társulási Megállapodás valamely rendelkezése 
jogszabály vagy egyéb ok miatt nem alkalmazható, vagy érvénytelen, az érvénytelen 
részek törlési és javítási kötelezettségével hatályban marad, mivel a társult tagok szán-
déka az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtására és működtetésére jogszerűen lét-
rehozandó, törvényesen működő Társulás létesítésére irányult. 

6. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás között – szükség szerint 
érdekképviseleti vagy szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísér-
lik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a hatásköri szabályok függvényében 
Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. 

7. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
az irányadók. 

8. Ezt a megállapodást a tagönkormányzatok 10 eredeti példányban jóváhagyólag aláír-
ták, a testületi határozatuk eredeti példányát mellékletként csatolták. 

 
 
Újkígyós, 2010. január 27. 
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Polgármester 
aláírása 

(önkormányzat 
bélyegzője 

1. 

Almáskamarás Község 
Önkormányzata 
Sipos László pm. 
 

Almáskamarás, 
Dózsa u. 54. 
5747 

1/2010. 
(I. 12.) 

Kt. 
  

2. 

Dombiratos Község 
Önkormányzata 
Róka Rudolfné pm. 
 

Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 
5745 

9/2010. 
(I.27.)K
t. 

  

3. 

Magyarbánhegyes Köz-
ség Önkormányzata 
Laduver Ferenc pm. 
 

Magyarbánhegyes, 
Jókai u. 38. 
5667 

7/2010.  
(I. 25.) 

Kt. 
  

4. 

Nagykamarás Község 
Önkormányzata 
Pelle István pm. 
 

Nagykamarás, 
Kossuth u. 2. 
5751 

1/2010. 
(I. 27.) 

Kt. 
  

5. 

Újkígyós Város  
Önkormányzata 
Szebellédi Zoltán pm. 
 

Újkígyós,  
Kossuth u. 41. 
5661 

12/2010.  
(I. 18.) 

Kt. 
  

6.6 
Medgyesegyháza Város 
Önkormányzat  
dr. Nagy Béla pm. 

Medgyesegyháza 
Kossuth Lajos tér 1. 
5666 

50/2010. 
(II.23.) 

Kt 
  

 
 
 

                                                
6 Módosítva a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozattal. Hatályos: 2010.03.25-től 
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MELLÉKLETEK 

 
 
 

1. sz. melléklet:  
A társulás tagönkormányzatai által biztosított alapítói hozzájárulás 

2. sz. melléklet:  
A Tagönkormányzatok által bevitt vagyontárgyak önkormányzatonkénti tételes leltára  

3. sz melléklet: 
 A Társulás tagönkormányzatai által biztosított hozzájárulás az RMT szerint 
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1. számú melléklet  
 
A társulás tagönkormányzatai által biztosított alapítói hozzájárulás 
 

 

Tag neve 
2008.01.01. lakosságszám 

(KSH adat) 
Alapítói hozzájárulás 

összege 
Almáskamarás  
Község Önkormányzata 

989 fő 4 945 Ft 

Dombiratos  
Község Önkormányzata 

680 fő 3 400 Ft 

Magyarbánhegyes 
Község Önkormányzata 

2 486 fő 12 430 Ft 

Nagykamarás  
Község Önkormányzata 

1 623 fő 8 115 Ft 

Újkígyós  
Város Önkormányzata 

5 664 fő 28 320 Ft 

Alapítói hozzájárulás  
összesen 

11 442 fő 57 210 Ft 

Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat7 

4 025 fő 
20 125 Ft 

 
Hozzájárulás  
mindösszesen 

15 467 fő 77 335 Ft 

 
 
 

                                                
7 Módosította a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozat 
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2. sz. melléklet 
 

A Tagönkormányzatok által bevitt vagyontárgyak önkormányzatonkénti 
tételes leltára 

 
 
 
 
 
A 2. számú melléklet a részletes megvalósíthatósági tanulmány ismeretében tölthető 
ki.
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3. számú melléklet  
 
  

A Társulás tagönkormányzatai által biztosított hozzájárulás az RMT szerint 
 

Hozzájárulás biztosításának ütemezése  Tag neve 
2010.  

 
2011.  2012.  

 
2013.  

 
 2014.  

 
  Beruházási hozzájáru-

lás mértéke (ezer Ft) 
Beruházási hozzájáru-
lás mértéke (ezer Ft) 
  

Beruházási hozzájáru-
lás mértéke (ezer Ft) 
 

Beruházási hozzájáru-
lás mértéke (ezer Ft) 
 

Beruházási hozzájáru-
lás mértéke (ezer Ft) 
 

1. Almáskamarás  
Község Önkormányzata 

     

2. Dombiratos  
Község Önkormányzata 

     

3. Magyarbánhegyes 
 Község Önkormányzata 

     

4. Nagykamarás  
Község Önkormányzata 

     

5. Újkígyós  
Város Önkormányzata 

     

6.8 Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat  

     

 
 
A 3. számú melléklet a részletes megvalósíthatósági tanulmány ismeretében tölthető ki.

                                                
8 Módosította a 4/2010.(III.25.) számú TT. határozat 
 



Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

 
 
 
 

22 
 

 


	Preambulum
	1. A tagönkormányzatok:
	2. A Társulás neve:
	Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
	3. A Társulás jogállása:
	Önálló jogi személyiségű közüzemi közszolgáltató önkormányzati társulás. A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. hatályos 17. § (1) szerint: A jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához társulási megállapodás szükséges. Működése során - külön törvényben foglaltak szerint – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
	4. A Társulás elnöke: 	Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere
	5. A Társulás székhelye: 	5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.
	6. A Társulás alapításkori vagyona:  5 Ft/lakos (11.442 fő),
	azaz: 57.210 Ft (Ötvenhétezer-kettőszáztíz forint)
	7. A Társulási Megállapodás területi hatálya:
	A Társulás a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.
	8. A Társulási Megállapodás időbeli hatálya:
	A társulási megállapodás sikeres pályázás esetén legalább az Ivóvízminőség-javító Program Támogatási Szerződésében előírt beruházási és működtetési időtartamra jön létre. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb szerződésekben, megállapodásokban vállalt feltételek betartásával kezdeményezheti.

	II. A tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök
	III. A Társulás és a Társulási Tanács működési elvei
	IV. A Társulás költségei viselésének aránya
	és teljesítésének feltételei
	IV.1. A Társulás vagyona
	V.  A Társulás Munkaszervezete
	V.1. Ideiglenes Munkaszervezet

	VI. Üzemeltetés
	VIII. Záró rendelkezések
	MELLÉKLETEK

