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Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1. napjától hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, ugyanakkor hatályba lépett a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) IV. fejezete, mely a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
Az Mötv. a 146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-ig biztosít lehetőséget, hogy a
hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek
vizsgálják felül és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítsák.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT MÓDOSÍTÁSRA KERÜL
A KÖVETKEZŐK SZERINT:

1. A Preambulum hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül
elfogadásra:
„A
„KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG”
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban:
Tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95
§-ai alapján társulást hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió
Ivóvízminőség-javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen
vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű
önerejük biztosítása mellett a Magyarország költségvetése és az Európai Unió által
biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd
a működtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízszolgáltatást biztosítani tudják.
2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a
következők szerint módosulnak:
- egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza
meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen
szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint
felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát

1

minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a
társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen
szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt
települések lakosságszámának a felét is.
A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására
vonatkozó szabályok helyére a következő rendelkezés kerül:
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári
év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem
rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott
képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve
annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.”
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó
kifejezés kiválás kifejezésre változik.
A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV.
törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik.
A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre
változnak.
Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
-

3.

4.
5.
6.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak
módosítását –a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint:
1. A Társulási Megállapodás Preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„A „-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást hoznak
létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. –
megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító
beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyarország
költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás
lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát
díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani tudják.”
2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok
a következők szerint egészülnek ki:
- egyszerű többség esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő
tagok szavazatainak több, mint felét, de el kell érniük az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát
- minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a
társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen
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szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt
települések lakosságszámának a felét is.
3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás
felmondására vonatkozó szabályok helyére a következő rendelkezés lép:
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári
év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem
rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott
képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve
annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.”
4. A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás „felmondására”
vonatkozó kifejezés „kiválás” kifejezésre változik.
5. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi
LXV. törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik.
6. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre
változnak.
7. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási
Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
II.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt - a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2013. június 14.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírásáért
Békés, 2013. május 22.

Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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