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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. A Társulási Tanács június 10-i döntése alapján a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását módosítani 
szükséges az alábbiak szerint: 
 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „ A Társulás 

az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként résztvevő 
Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként működik közre. A 
Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló 
vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források közvetlenül a 
tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon 
közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás 
szerint.”  
 

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak 
utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."  

 
3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó 

pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati 
felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes 
képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult 
nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében " 
 

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó 
alatt a következők szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés, 
helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló 
víziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló 
műszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös 
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti 
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meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett 
önerők egymáshoz aránylanak." 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. pontban foglaltak helyébe az alábbi szövegezést fogadják 
el a felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a meglévő, de a beruházással érintett víziközmű rendszerükhöz 
hozzáépüljön a projekt által megvalósítani tervezett beruházás.  

c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.  
d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő 

szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben 
ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag 
önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe 
vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása 
ügyében eljárjon" 

e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes 
egészében. 
 

5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre kerül „a 
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az 
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül e rész 
c) alpontja. 
 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó 
hivatkozás helyébe „a Tag önkormányzatok” szöveg kerül.  
 

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente 
nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést. 

 
8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre kerül. 

 
9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, az alábbiak szerint: 
 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „A 

Társulás az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként 
résztvevő Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként 
működik közre. A Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során 
nem törekszik önálló vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és 
pályázati források közvetlenül a tag Önkormányzatok forrásait érintik és 
gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon közvetlenül a tag Önkormányzatot 
illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás szerint.”  
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2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve 
annak utolsó mondata, vagyis: „A társulás működésére a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” 

 
3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: „A Társulás a 

benyújtandó pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és 
képviseletében, a pályázati felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon 
nyújtja be. A Társulás törvényes képviselője a jelen társulási megállapodásban 
foglalt keretek között jogosult nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata 
ügyében.” 
 

4. A Társulási Megállapodás VI. fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás 
címszó alatt a következők szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt 
szövegezés, helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: „A projekt során 
megvalósuló víziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában 
megvalósuló műszakilag elkülönült rendszerek kivételével – a tag 
önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő 
vagyon olyan arányban illeti meg eszmei hányad szerint az egyes 
önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett önerők egymáshoz aránylanak.” 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. pontban foglaltak helyébe az alábbi szövegezést 
fogadják el a felek: „A társulásban résztvevő tag önkormányzatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a meglévő, de a beruházással érintett víziközmű 
rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt által megvalósítani tervezett 
beruházás.” 

c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész. 
d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő 

szövegezés kerül felvételre: „A Tag önkormányzatok kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt 
biztosítják, egyben ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a 
Társulást. A Tag önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy 
az önerőhöz igénybe vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen 
források lehívása ügyében eljárjon.” 

e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes 
egészében. 
 

5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre kerül „a 
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az 
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül e 
rész c) alpontja. 
 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó 
hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  
 

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség 
évente nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart 
ülést. 

 
8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre 

kerül. 
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9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási 
Hivatal elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni. 

 
Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2011. június 20. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 
 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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Preambulum 
 

A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) – a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint: 
 
- Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Kormányrendelet (Ámr.) 
- a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16-18. §-a,  
- a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról rendelkező 2008. évi CV. Tv., 
- illetve más hatályos jogszabályok alapján – 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 Magyar 
Köztársaság 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,  

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoztak létre. 
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, az 
ivóvízminőség javítása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult 
objektumokat, berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják, a vállalt 
szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási szerződésük keretében gondoskodnak. 
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A Társulás létrehozása 
 

I.1. A Társulás tagjai, alapvető adatai és működési szabályai: 
 

Sorszám 
A tag önkormányzat neve, 

képviselője 
A tag önkormányzat 

székhelye 

Lakosság 
szám 
(2008. 

január 1-én) 

Önkormányzati határozat 
száma 

1. 
Békés Város Önkormányzata* 

5630 Békés 
Petőfi u. 2 sz. 

20.647 
383/2009 (XI.26.) 

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata* 

5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7  

64.852 
 

3. Bélmegyer Község 
Önkormányzatt 

5643 Bélmegyer Petőfi u. 
2 sz. 

1.087 
 

4. 
Bucsa Község Önkormányzata 

5527 Bucsa  
Kossuth tér 6 sz. 

2.356 
88/2009 (X.07.) 

5. Csabaszabadi Községi 
Önkormányzatt 

5609 Csabaszabadi 
Apáczai u. 6 sz. 

366 
 

6. Csanádapáca Községi 
Önkormányzat 

5662 Csanádapáca 
Felszabadulás u. 31 

2.783 
 

7. Csárdaszállás Községi 
Önkormányzatt 

5621 Csárdaszállás 
Petőfi u. 17 sz. 

484 
 

8. Csorvás Község 
Önkormányzata 

5920 Csorvás 
Rákóczi u. 17 sz. 

5.441 
 

9. Dévaványa Város 
Önkormányzatt  

5510 Dévaványa 
Hősök tere 1 sz. 

8.503 
413/2009 (X.8.) 

10. Doboz Nagyközségi 
Önkormányzat* 

5624 Doboz 
Kossuth tér 3 sz. 

4.419 
269/2009 (XII.10.) 

11. Ecsegfalva Községi 
Önkormányzat 

5515 Ecsegfalva 
Fő u. 67 sz. 

1.272 
 

12. Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

5525 Füzesgyarmat 
Szabadság tér 1 sz. 

6.130 
 

13. Gerendás Község 
Önkormányzat 

5925 Gerendás 
Petőfi S. u. 2 sz. 

1.418 
79//2009 (XII.21.) 

 
14. 

Geszt Község Önkormányzata 
5734 Geszt 

Kossuth L. u. 1 sz. 
913 

 

15. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatt 

5500 Gyomaendrőd 
Szabadság tér 1 sz. 

14.680 
 

16. 
Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula 

Petőfi tér 3 sz. 
60 

 

17. Kamut Község 
Önkormányzata* 

5673 Kamut 
Petőfi u. 106 sz. 

1.078 
152/2009 (XI.26.) 

18. Kertészsziget Községi 
Önkormányzat 

5526 Kertészsziget 
Kossuth u. 1 sz. 

417 
 

19. Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata* 

5741 Kétegyháza 
Fő tér 9 sz. 

4.261 
242/2009 (XII.15.) 

20. Kétsoprony Község 
Önkormányzata* 

5674 Kétsoprony 
Dózsa Gy. u. 11 sz. 

1.520 
 

21. Körösladány Nagyközségi 
Önkormányzatt 

5516 Körösladány 
Dózsa Gy. u. 2 sz. 

4.829 
295/2009 (XI.25.) 

 
22. Köröstarcsa Község 

Önkormányzatat 
5622 Köröstarcsa 
Kossuth tér 7 sz. 

2.676 
211/2009 (XI.26.) 

23. Körösújfalu község 
Önkormányzatat 

5536 Körösújfalu  
Fő u. 14 sz. 

638 
 

24. Kötegyán Községi 
Önkormányzatt 

5725 Kötegyán 
Kossuth u. 33 sz. 

1.446 
151/2009 (XI.24.) 

25. Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

5743 Lőkösháza 
Eleki u. 28 sz. 

1.920 
 

26. Medgyesbodzás Község 
Önkormányzata* 

5663 Medgyesbodzás 
Széchenyi u. 38 sz. 

1.140 
 

27. Méherék Község 
Önkormányzata* 

5726 Méhkerék 
Kossuth u. 80 sz. 

2.160 
 

28. Mezőberény Város 5650 Mezőberény  11.274  
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Sorszám 
A tag önkormányzat neve, 

képviselője 
A tag önkormányzat 

székhelye 

Lakosság 
szám 
(2008. 

január 1-én) 

Önkormányzati határozat 
száma 

Önkormányzata* Kossuth L tér 1 sz. 
29. Mezőgyán Község 

Onkormányzat 
5732 Mezőgyán 
Árpád u. 37 sz. 

1.146 
57/2009 (XI.12.) 

30. Murony Község 
Önkormányzata* 

5672 Murony 
Földvári u. 1 sz. 

1.326 
195/2009 (XII.14.) 

31. 
Okány Községi Önkormányzatt 5534 Okány 

Kossuth u. 16 sz. 
2.743 

 

32. Pusztaotlaka Községi 
Önkormányzat* 

5665 Pusztaottlaka 
Felszabadulás u. 10 sz 

387 
 

33. 
Sarkad Város Önkormányzata* 

5720 Sarkad 
Kossuth u. 27 sz. 

10.619 
 

34. Sarkadkeresztúr Községi 
Önkormányzat* 

5731 Sarkadkeresztúr 
Vörösmarty u. 7 sz. 

1.647 
 

35. Szabadkígyós Község 
Önkormányzata* 

5712 Szabadkígyós 
Kossuth tér 7 sz. 

2.857 
 

36. Szeghalom Város 
Önkormányzata 

5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-6 sz. 

9.465 
204/2009 (XII.19.) 

37. Tarhos Község 
Önkormányzata* 

5641 Tarhos 
Petőfi u. 29 sz. 

1.005 
 

38. Telekgerendás Községi 
Önkormányzat*  

5675 Telekgerendás 
Dózsa Gy. 13 sz. 

1.626 
 

39. 
Újiráz Községi Önkormányzat 

4146 Újiráz 
Szabadság tér 1 sz. 

553 
 

40. Újszalonta Községi 
Önkormányzat* 

5727 Újszalonta 
Béke u. 35 sz. 

114 
 

41. 
Vésztő Városi Önkormányzatt 5530 Vésztő 

Kossuth u. 62 sz. 
7.259 

164/2009 (XI.30.) 
 

42. Zsadány Község 
Önkormányzata 

5537 Zsadány 
Béke u. 82 sz. 

1.692 
 

 
* A Közép-Békési Regionális Vízvezeték Rendszer tulajdonosai 
t csatlakoztak a Közép-Békési Regionális Vízvezeték Rendszerhez 
 

- a továbbiakban a Társulás Tagjai - az egyes önkormányzati képviselőtestületek határozata alapján 
tartott társulási alakuló ülésükön hozott döntésükkel elhatározták, hogy létrehozzák a tag 
önkormányzatok területén megvalósuló ivóvízminőség-javító program keretében önkormányzati 
társulásukat, 

- amely önkormányzati társulás az ivóvízminőség-javító program megvalósítására, azaz: a beruházás – 
fenntartás – működtetés céljából önálló jogi személyiségű költségvetési szervet hoz létre a hatályos 
jogszabályok, különösen az 1997. évi XXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről, és a 2008. évi CV. törvény „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról” alapján. Ez az Intézmény működteti a Projekt Megvalósítási Egységet. 

- A társulás tagjai megállapodtak, hogy a határozathozatal szempontjából, minősített többségen, 
társulási jogviszonyukban az összes szavazatnak a legalább ¾-es többségével, és, egyidejűleg, az 
összes társult tag több mint felének szavazatával hozott határozatot értik. 

- A minősített többséget nem igénylő kérdésekben az összes szavazat több mint fele, és, egyidejűleg, az 
összes társult tag több mint felének szavazata szükséges a határozathozatalhoz. 

- A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges:  

a) a megállapodás jóváhagyásához;  
b) a megállapodás módosításához;  
c) a megállapodás megszüntetéséhez;  
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

- A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás minősített többséggel hozott 
határozattal történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott államigazgatási 
hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban előírt feltétel teljesülésének megszűnése 
folytán bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben szükségessé - a naptári év utolsó 
napjával lehet. A felmondásról szólóminősített többségű szavazataránnyal hozott - döntést a 
képviselő-testület legalább a tárgy év június 30. napjáig köteles meghozni és a társulás tagjaival 
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közölni. A megszűnés – jogszabály vagy a társulás ellenkező rendelkezése kivételével – kizárólag az 
év utolsó napjára szólhat. 

 
I.2. A társulás neve:  

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
I.3. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiségű közszolgáltató önkormányzati társulás, amely önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv (1997. évi CXXXV. Tv. a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről – 16-18.§). 
 
I.4. A Társulás nyilvántartásba-vételi száma és adószáma: 
  

Nyilvántartásba- vételi szám:  
Adószám:  

 
I.5. A Társulás képviselője:  Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere 
I.6. A Társulás székhelye: 5600 Békéscsaba Szent István tér 7 sz. 
 
I.7. A Társulás alapításkori vagyona: …………………Ft 

 
I.8. A Társulási Megállapodás területi hatálya: 
 
A Társulási Megállapodás területi hatálya a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási 
területére terjed ki. 
 
I.9. A Társulási Megállapodás időbeli hatálya 
 
A társulási megállapodás határozatlan időre, de legalább a közös forrásteremtés, majd sikeres pályázás esetén 
a Támogatási Szerződésben előírt Ivóvízminőség-javító Program beruházási és működtetési időtartamra jön 
létre – az e szerződésbe foglalt feltételekkel:  
 
A társulási megállapodás – szerződésszegés nélküli – módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás 
bármely tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb szerződésekben, megállapodásokban vállalt 
feltételek, a tagok határozata, ezek hiányában a hatályos jogszabályok, különösen a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szabályai betartásával kezdeményezheti. 
 
I.10. A Társulás létrejötte 

 
a) Alapításkor a Társulás tagjainak 100 %-os egyetértése szükséges a Társulási Megállapodás 

jóváhagyásához. 
b) A Társulás megalakultnak tekintendő, ha a résztvevő képviselő-testületek mindegyike – a saját szervezeti 

és működési szabályai szerinti - minősített többséggel: 
- jóváhagyta a megállapodást,  
- megválasztotta képviselőjét,  
- és a Társulás alakuló ülése kimondta a megalakulását a Társulási megállapodás elfogadásával. 

c) A Társulás létrejöttét követően a Társulási Tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott, és a 
társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben. Ezt a felhatalmazást a tag 
önkormányzat képviselőtestülete adhatja meg a társulás számára, és az így hozott társulási döntést ezáltal 
a képviselőtestület kötelezőnek fogadja el. 

d) A Társulás Elnöke az Alapító okiratot és a Társulási Megállapodást megküldi: 

− az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes Közigazgatási 
Hivatalnak, valamint,  

− a jóváhagyásától számított 8 napon belül a székhely szerint illetékes Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságának (MÁK) bejegyzés céljából. 

e) A megállapodás melléklete a tag önkormányzatok minőségi többséggel meghozott egyetértő 
képviselőtestületi határozata a társulásba való belépésről és a képviselő(k) személyéről. 

f) A társulási megállapodást valamennyi település képviseletében a polgármester és a jegyző írja alá. 
Akadályoztatásuk esetén a saját helyettesítési szabályaikat kell alkalmazniuk. 

 
I.11. A Társulási szerződés módosítása, jogok és kötelezettségek: 

 
a) Az összes társult tag - társulási szerződés szerinti - minősített szavazattöbbségével hozott határozat 

szükséges:  
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• a Társulási megállapodás módosításához; 
•  a Társulási megállapodás, illetve a Társulás megszüntetéséhez; 
•  a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
•  a társulási megállapodás együttes társulási feladat teljesítése közbeni felmondásához. 

 
b) Tagi jogok és kötelezettségek: 

b/1. A társult tagsággal járó feladatok teljesítése: 
- A Társulási szerződésben, a Támogatási Szerződésben vagy ezekhez kapcsolódó szerződésben, 

határozatban vállalt kötelezettségeket, és az ebben vállalt időtartam alatti működtetést kötelező 
teljesíteni, tehát, e teljesítési kötelezettség időtartama alatt a tagsági viszony kártérítési és 
kártalanítási kötelezettség nélkül nem mondható fel, nem szüntethető meg, esetleg – kivételes 
esetben – a Tagok minősített többségének jóváhagyása mellett, a Támogató előzetes írásbeli 
hozzájárulásával, a társulás további működőképességének fenntartását biztosító megállapodás 
létrejöttével. 

- A társulási megállapodást általában a társulás Tagja részéről – kártérítési és kártalanítási 
kötelezettség nélkül felmondani akkor lehet, ha a felmondás nem sérti a társulási 
megállapodásba foglaltakat, a hatályos jogszabályokat, különösen a helyi önkormányzatokról 
rendelkező 1990. évi LXV. tv-t, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXX tv-t. 

- A kilépés engedélyezéséről szóló döntéshez a bentmaradó tagoknak az elszámolást el kell 
fogadni. 

 
b/2. A társult tag fizetési kötelezettségei: 
- Tekintettel arra, hogy a társult önkormányzatok a jogi személyiségű társulást fejlesztési, 

beruházási céllal hozzák létre, rögzítik, hogy az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti 
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 
benyújtására jogosult.  

- Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a társulási tanács haladéktalanul, de legalább 30 napon belül új székhely 
önkormányzatot jelölhet ki, amelyet a társulási megállapodás alapján felhatalmaz arra, hogy a 
korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.  

- A Társulási Tanács, képviseletében az elnök a Társulás számára fizetendő hozzájárulást, egyéb 
költséget, kötelezettséget jogosult – kétszeri írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén – 
bírósági úton behajtani, mint lejárt kötelezettséget, amennyiben az inkasszó is eredménytelen 
volt. 

- A Tagok megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi 
kamatot, de 4 hónapot meghaladó késedelem bekövetkezésétől emellett még 3 % kamatot 
jogosult a Tanács felszámolni késedelmi kamatként. 

- A Társulási Tanács a társult tagok minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a Társulási szerződésben vagy a 
Társulási határozatban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

- Kizárási oknak minősül különösen: 
• ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás 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 veszélyezteti a hatékony együttműködést. 

- A kilépő Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével a többi Tagnak a program 
megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért, többletköltségekért. (Ide 
értendő többek között a beruházás átalakítási kényszere, módosított tervek, szervezet átalakítása, 
üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.) 

c) A társulás megszűnése: 
- A társulás megszűnik a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről rendelkező 

hatályos jogszabályok szerint és esetekben. 
- A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 

d) Ellenőrzési és beszámolási kötelezettség: 
- A polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
- A társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági 

szempontból ellenőrzik a társulás működését.  
- A Társulás tagjai létrehozzák ellenőrző szervüket, amely csak a Társulási Tanácsnak van 

alárendelve és az SzMSz keretei között, a saját Munkaterve és Ügyrendje szerint működik. 
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- Az Ellenőrző Bizottság minimum 5, maximum 7 tagból álló, a Társulási Tanács tagjai által 
választott szervezet. 

 
I.12. A Társulásból történő kilépés, kizárás esetén a Társulás tagjával a Társulásba bevitt vagyona vagy vagyoni 
hozzájárulása alapján kell elszámolni. A bevitt vagyon kiadására a Társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem 
veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, egyéb esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján 
használati díj illeti meg. 
 
I.13. A Társulási Szerződés aláírásával minden Tag hozzájárulását adja, hogy kilépése esetén a tagi elszámolás keretében neki 
jutó vagyonba beszámítható – külön nyilatkozata nélkül is – a kilépésével keletkezett, jogszabály, a Támogatási szerződés, a 
Társulási szerződés, vagy a tag egyéb vállalása szerint felmerült kár és költség. Egyben a tartozás csökkenthető a társulásból 
ki nem vihető, maximum 2 évi bérleti díj beszámításával. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Általános célok, alapelvek és kötelezettségek 
II.1. Általános cél 

 
A fő társulási cél a döntő részben, várhatóan 90 % - ban KEOP pályázaton, az Európai Uniótól és a hazai központi 
költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló vízgazdálkodási projektek - az Ötv1-ben, 
a Vgtv2-ben, egyéb jogszabályokban előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő egészséges ivóvíz-ellátási közfeladat 
hatékony, de ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentős növelése nélküli ellátását célozzák meg. 

 
II.2. Társulási alapelvek 

 
◙ önkéntesség és szabad elhatározás; 
◙ egyenjogúság tiszteletben tartása; 
◙ kölcsönös előnyök; 
◙ arányos teherviselés. 

 
II.3. Általános kötelezettségek vállalása a társult önkormányzatok részéről 

 
A helyi önkormányzatok, mint az adott közfeladatok ellátásáért felelős szervek: 

- együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel, szervezetekkel a Program 
végrehajtásában, a beruházás működtetésében; 

- költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját forrást; 
- gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerű működtetéséről és a 

kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról; 
- költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgáltatás hosszú távú, 

fenntartható működtetésének és fejlesztésének személyi, intézményi, pénzügyi és gazdasági feltételeit; 
- helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, biztosítják a 

projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit, 
- a Társulás, illetve, a Társulás keretében a tag önkormányzatok vállalják, hogy a 2007-2013. közötti 

programozási időszakra vonatkozó hatályos támogatás-felhasználási és eljárási szabályoknak megfelelően 
járnak el, alkalmazzák az Európai Unió vonatkozó irányelveinek megfelelően a Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító Konzorcium által kidolgoztatott, Üzemeltetői Működési  Kézikönyvben foglaltakat. 

 
 

II. A Társulás részletes céljai, feladatai 
 
 
III.1. A Tag Önkormányzatok az egészséges ivóvíz biztosítását célzó önkormányzati közfeladatuk keretében 
meghatározott kötelezettségük hatékony ellátása érdekében egyrészt saját közigazgatási területükön belül 
megvalósítandó infrastruktúra kiépítésére és üzemeltetésére szolgáló létesítmények létrehozására és fenntartására 
kötnek szerződést. Ennek keretében megvalósítják a saját lakosságukat szolgáló ivóvízminőség-javító projekt 
                                                           
1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
3 A helyi önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 
2 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
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beruházásait a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítő szakaszában készült és elfogadott 
tervdokumentációk és tanulmányok alapján. 
Másrészt a Tagok a Társulási megállapodásuk keretében kijelentik és megerősítik, hogy a Program előkészítése során 
elkészült dokumentációba foglaltakat tiszteletben tartják, a racionálisan kialakított objektum-elhelyezés, infrastruktúra 
kiépítés, ivóvíz-szolgáltatás érdekében a más – társult vagy azon kívüli – települések érdekeit is szemmel tartva, a 
szolgalmi és egyéb jogokat, jogosultságokat biztosítva járnak el. 
 
III.2. A Tagok ezeket a feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon, és a környezetet védő rendszerben 
kívánják megoldani, amely megfelel a hazai és nemzetközi jogszabályoknak, szabványoknak és elvárásoknak, a helyi 
viszonyoknak, és a lakosság érdekeit tartja szem előtt. 
 
III.3. E rendszer kialakítása érdekében az I. fejezet 1.) pontjában meghatározott önkormányzatok képviselő-testületei célul 
tűzik ki pályázat útján elérhető pénzügyi támogatások elnyerését. E támogatások elsősorban az Európai Unió Kohéziós 
Alapjából, a Környezet és Energia Program (KEOP) keretében 2007-2013. között kiírt pályázatokon elnyert vissza nem 
térítendő támogatásból származhatnak és várhatóak. A társulás és az egyes tagok külön is mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy az önrészre további hazai forrású, vissza nem térítendő támogatást, esetleg kamatmentes hitelt nyerjenek 
el. 
 
III.4. A társult önkormányzatok feladata – az önerő biztosítása mellett – e források megszerzése, az ehhez szükséges 
pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldása – a társulási cél szerinti 
ivóvízminőség-javító környezetvédelmi beruházás elvégzése.  
 
III.5. 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. 
 

III.6. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok valamennyien részt vettek a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium keretében a 2005-2009-ben, regionális szinten zajló projekt előkészítő szakasz munkájában, a megfelelő 
dokumentáció létrejöttéhez a tervezők, tanulmánykészítők rendelkezésére bocsátották a birtokukban lévő adatokat, 
ismereteket. Együttműködtek a területi és ellátási igényfelmérési feltárásban, majd a tervezésben. 
 
III.7. A Társulás a regionális összhang, a követelmények és elképzelések megvalósítása érdekében, illetve a Dél-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium közös tulajdonába került vagyon (elsődlegesen tervdokumentációk, tanulmányok 
stb.) közös hasznosítása érdekében a továbbiakban is folyamatosan együttműködik a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító 
Program előkészítésében résztvevő Gesztorral – a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal (DARFT) -, illetve, a 
Munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel3.  
 
III.8. A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által a Program előkészítési szakaszában elkészíttetett, közös 
tulajdonú és használatú dokumentumai, egyéb szellemi termékei használati jogának biztosítása, illetve, a további 
összehangolt megvalósítás, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programban résztvevő társulások, illetve, azok tag 
önkormányzatai érdekében közös fellépés – különösen további, az önerő mértékét csökkentő források közös 
megszerzése céljából és érdekében a Társulás tagja kíván lenni a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulások együttműködésének. 
 
III.9. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében kiépült – együttesen hatékonyabb – érdekképviselet 
biztosítása érdekében szükség esetén együttműködik a Társulás a szomszédos, vagy beruházási, működtetési stb. 
szempontból érintett, társulásokkal, s a többi, a Dél-alföldi Régióban létrejött Társulással, az előkészítésben, 
végrehajtásban, működtetésben résztvevő szakmai szervekkel, szervezetekkel. 
 
III.10. A Társulás a megalakulását követően az egészséges emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz biztosítását szolgáló 
beruházásokhoz forrásteremtésre, a beruházások kivitelezésére, majd a létrejövő rendszer működtetése érdekében hozza 
létre szerveit és szervezeteit. 
 
III.11. E szerződés aláírásával a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósításában résztvevő 
önálló költségvetési szervként az alábbiakban meghatározott feladatokat vállalja: 
 
 
III.12.1. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 
 

a) a Munkaszervezet létrehozása; 
b) lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás megfelelő, elérhető 

biztosítása, dokumentálása;  
                                                           
3 2009. július 1. után a DARFU Kht. non profit kft.-ként működhet a hatályos jogszabályok szerint. 
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c) egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs tevékenységbe, a helyi 
feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, jogkövető elfogadtatásának elősegítése 
céljából; 

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

e) a társulási célok és feladatok mentén a helyi jogalkotás és döntéshozatal tervszerű, de egyben rugalmas 
végrehajtása, 

f) a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel; 
g) építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való részvétel; 
h) a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
i) a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanok biztosítása, tiszta jogi helyzetük megteremtése; 
j) a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
k) mennél szélesebb körű közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a települések között; 
l) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási közös költségek 

megelőlegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból 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. 

 
 
 
III.12.2. Műszaki területen: 
 

a) a Társulás térségében az ivóvíz szolgáltatás helyzetének, műszaki állapotának, a lakossági szükségletnek, 
ezek változásának, alakulásának módszeres figyelemmel kísérése, nyilvántartása; 

b) a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok kivitelezésre történő 
megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve az elvi környezetvédelemi engedélyezési 
tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, építési engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, 
költségtervek, elemzések, környezeti hatások – nem műszaki – összefoglalója, valamint egyéb 
dokumentációk, amelyek szükségesek a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 

c) a helyszínek előkészítése és építkezés; 
d) jogtiszta együttműködés a kivitelezőkkel; 
e) szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése; 
f) műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
g) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban való részvétel; 
h) a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek általi átadás-átvétele, 

üzemeltetésének biztosítása. 
 
III.13. Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a pályázatban, majd társulási szerződésben 
rögzítettek megvalósítására a Támogatási szerződésbe foglalt előírásoknak megfelelően. 
 
III.14. A Tagok kötelezettséget vállalnak a Program megvalósításához szükséges pénzügyi alapoknak a 
biztosítására a Társulási Megállapodásban és a hozott döntésekben foglaltak szerint: 
• a közös célt szolgáló létesítmények esetében a Tagok a távlati vízfelhasználás arányában,  
• a csak egy vagy több Tag érdekében létesülő művek esetén az érintett Tagok. 
 
III.15. A Tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok biztosításának kötelezettsége a 
pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magába foglalja az esetleges beruházási költségnövekedést, az 
árfolyamkülönbségből adódó költségeket, továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, 
ráfordításokat. A Tagok e társulási megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak a feladatok végrehajtásával és a 
Társulás működésével kapcsolatban felmerülő költségek költségvetési biztosítására, pontosan, határidőben történő 
megfizetésére, melynek részletes szabályait és mértékét a VI. Fejezet tartalmazza.  
 
III.16. A Tagok kijelentik, hogy mindent megtesznek a Társulás fenntartása, a projekt teljes megvalósulása, majd a 
rendszer üzemeltetése érdekében, ezért kölcsönösen együttműködnek egymással, a Társulási Megállapodásban rögzített 
elveket betartják, belső működésük során minden tekintetben gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósítást, 
illetve azt, hogy a későbbiekben a többi tag számára indokolatlanul nem akadályozzák a rendszer működését. 
 
III.17. A Tagok – tekintettel a regionális együttműködés jelentős szerepére – a Társulási Megállapodásban 
megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított működési-felelősségi rendszert elfogadják. 
 
III.18. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázást és a projekt kivitelezését nem akadályozzák, így 
különösen nem késlekednek a pályázatok beadásával, településeiken nem akadályozzák a szakmai, engedélyezési 
munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes az e Társulási Megállapodás céljaival, tartalmával.  
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III.19. A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Társulásnak jogellenes 
(szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többletköltséget okoznak, e magatartásukért felelősséggel tartoznak, 
és ezért a Társulás Társulási Tanácsa vagy Elnöksége őket az okozott kár, többletköltség megtérítésére kötelezheti. 
 
III.20. A Tagok a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el, különösen tekintettel 
lesznek a közbeszerzési törvény és végrehajtására kiadott rendelkezések, valamint az árszabályozás, továbbá a 
közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.  
 
III.21. A Tagok tudomásul veszik és vállalják, hogy mint Társulás, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezete felé az 
Európai Uniós támogatások pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló jogszabályok alapján a 
Közreműködő Szervezettel megkötendő Támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint lesznek felelősek 
(garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek). 
 
III.22. A Tagok kijelentik, hogy kizárólag az általuk Jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért felelősek, a 
Társulás bármely más Tagja által vállalt kötelezettség (pl. hozzájárulás biztosítása) átvállalására nem kötelezhetőek. 
Amennyiben a társulás nevében vállalt, egyes nem fizető tag kötelezettségét más tag vagy tagok – az ivóvízminőség-
javító intézkedések végrehajtása érdekében teljesítik, jogosultak – az adós külön hozzájárulása nélkül, a társulási 
szerződés létrejöttével érvénybe lépő – társulási szerződés szerinti biztosítékokkal és szankciókkal élni. 
 
III.23. A társulás nem hozhat jogszabállyal, vagy - a támogató előzetes írásbeli hozzájárulása esetét kivéve - a társulás 
által megkötött támogatási szerződéssel ellentétes intézkedést. 
 
 

III.  A társulási megállapodás típusa, működési elvei  
 

IV.1. A Társulás - az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi költségvetésből támogatott, 
jövedelemtermelő környezetvédelmi projektek támogatási címzettje (kedvezményezettje) lehet, a vízgazdálkodási 
közfeladatok ellátásáért felelős önálló jogi személy, amelynek tagjai a társult helyi önkormányzatok.  
 
IV.2. A kedvezményezett fogalma alatt azokat a helyi önkormányzatokat értjük, akik a projektben: 

o mint az adott közfeladat ellátásáért törvényi előírások alapján felelős szervezetek vesznek részt, és így 
–  

o az EU és a központi költségvetés által nyújtott támogatás jogosultjai, valamint 
o a projekt során megvalósuló eszközrendszer tulajdonosai lesznek, 
o azzal a feltétellel, hogy, mint a hatályos hazai jogszabályok alapján jogi személyként létrehozható, 

helyi önkormányzati társulások, főszabályként a projekt lebonyolítását végzik, és e szerepkörben 
látják el a projektgazdai feladatokat is; 

o azt figyelembe véve, hogy a projekt jellegénél fogva, a helyi önkormányzatok társulásainak működési 
időtartama legalább a projekt beruházási szakaszának lezárásáig tart – a Társulási szerződésben vállalt 
kötelezettség szerint.  

 
IV.3.  A helyi önkormányzatok együttműködésének általános jogszabályi lehetőségei: 
A tagok Ivóvíz-minőség Javító Program keretében létrejött Társulása önálló jogi személyiségű költségvetési szervként 
jön létre, amely a több település számára történő szolgáltatásra, a Projekt Megvalósítási Szervezet összehangolására és 
működtetésre ugyancsak önálló jogi személyiségű önkormányzati költségvetési szervet kíván alapítani – külön alapító 
okiratba foglalva a 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.  
 
IV.4. A társuló önkormányzatok tevékenysége, szolgáltatása feladatmegosztásuknak megfelelően eltérő – a Társulási 
Megállapodásba és Mellékletébe foglalt felosztás szerint. Fő feladatok:  

- a közös ivóvízellátás 
- a víznyerő területek fenntartása 
- víziközmű fenntartása 
- stb. 

 
IV.5. Az Ötv. rendelkezései alapján az önkormányzati társulások képviselő-testületi felhatalmazással önkormányzati 
döntést hoznak,4 melyben:  

 
- a képviselő-testület egyes hatásköreit törvényben meghatározottak szerint a Társulásra átruházhatja, 

az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott 
hatáskör tovább nem ruházható5;  

 
                                                           
4 Ötv. 2. § (2) bekezdés 
5 Ötv. 9. §  (3) bekezdés 
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- a képviselő-testület rendeletében, a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és 
intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló törvény 
szerint társulására ruházhatja6;  

 
- főszabályként, az önkormányzat vagy (és) a társulás ellenkező döntéséig a helyi önkormányzat 

társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a 
vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 7 

 
IV.6. A helyi önkormányzatok együttműködésének részletes szabályait, az együttműködési szintjét és a 
kapcsolódó társulási megállapodások alapfeltételeit a Ttv.8 tartalmazza. 
 
IV.7. A társult önkormányzatok – eltérő jogi szabályozásig – elfogadják a mindenkor hatályos 201/2001-es 
(X. 25.) Kormányrendelet szerinti rögzített lakosságszámot, minden, a lakosságszám szerint számítandó adat 
alapjaként. 
 

IV.  A Társulás szervezeti és működési szabályai 
 

V.1. A legfőbb döntéshozó szerv a társult tagok összességét jelentő Társulási Tanács.  
 
V.1.1. A Társulási Tanácsba a tagokat a tag önkormányzat delegálja. 
 
a) A Tagok szavazati arányait úgy kell meghatározni, hogy minden tag rendelkezik 1 szavazattal és minden 
szavazathoz a tervezett vízigénnyel arányos szavazat jár. A szavazat csak egész szám lehet, a számításnál az 
arányokat 2 tizedesjegy pontosságig kell kiszámítani, és a kerekítést a kerekítés szabályai szerint kell elvégezni. 
 

Sor-
szám 

A tag önkormányzat neve 

2013-ban becsült 
vízigény 

em3 
arány-
szám 

számítási mód szavazat 

1. Békés 775,18 9,45 1+9 10 

2. Békéscsaba 2 752,39 33,56 1+34 35 

3. Bélmegyer 41,34 0,5 1+1 2 

4. Bucsa 66,06 0,81 1+1 2 

5. Csabaszabadi 10,47 0,13 1+0 1 

6. Csanádapáca 107,63 1,31 1+1 2 

7. Csárdaszállás 19,06 0,23 1+0 1 

8. Csorvás 190,94 2,33 1+2 3 

9. Dévaványa 314,60 3,84 1+4 5 

10. Doboz 166,87 2,03 1+2 3 

11. Ecsegfalva 45,60 0,56 1+1 2 

12. Füzesgyarmat 252,37 3,08 1+3 4 

13. Gerendás 36,29 0,44 1+0 1 

14. Geszt 25,77 0,31 1+0 1 

15. Gyomaendrőd 513,58 6,26 1+6 7 

16. Gyula-Városerdő 7,84 0,1 1+0 1 

17. Kamut 42,10 0,51 1+1 2 

18. Kertészsziget 17,81 0,22 1+0 1 

19. Kétegyháza 134,59 1,64 1+2 3 

20. Kétsoprony 41,81 0,51 1+1 2 

21. Körösladány 307,34 3,75 1+4 5 

                                                           
6 Ötv. 10.§ (2) bekezdés 
7 Ötv. 80.§ (5) bekezdés 
8 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény  
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Sor-
szám 

A tag önkormányzat neve 

2013-ban becsült 
vízigény 

em3 
arány-
szám 

számítási mód szavazat 

22. Köröstarcsa 95,93 1,17 1+1 2 

23. Körösújfalu 17,54 0,21 1+0 1 

24. Kötegyán 53,42 0,65 1+1 1 

25. Lőkösháza 70,24 0,86 1+1 2 

26. Medgyesbodzás 39,64 0,48 1+0 1 

27. Méhkerék 102,46 1,25 1+1 2 

28. Mezőberény 391,83 4,78 1+5 6 

29. Mezőgyán 42,25 0,52 1+1 2 

30. Murony 48,82 0,6 1+1 2 

31. Okány 84,61 1,03 1+1 2 

32. Pusztaottlaka 13,77 0,17 1+0 1 

33. Sarkad 412,55 5,03 1+5 6 

34. Sarkadkeresztúr 53,96 0,66 1+1 2 

35. Szabadkígyós 106,80 1,3 1+1 2 

36. Szeghalom 375,99 4,58 1+5 6 

37. Tarhos 38,07 0,46 1+0 1 

38. Telekgerendás 54,91 0,67 1+1 2 

39. Újiráz 19,64 0,24 1+0 1 

40. Újszalonta 3,47 0,04 1+0 1 

41. Vésztő 246,95 3,01 1+3 4 

42. Zsadány 58,65 0,72 1+1 2 

  Összesen 8 201,14 100   142 
 
V.3. A társulási képviselők a polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, vagy vízi közmű vezetők, szakemberek 
lehetnek a tag önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti mandátummal. A választás 4 évre, de 
legfeljebb a megbízatás fennállásának idejére szól. A megválasztott képviselők jogosultak tartós vagy ideiglenes 
helyettest állítani maguk helyett, erről a megbízást hiteles dokumentumban kötelesek a Tanács elnökének átadni. 
  
V.4. Az így delegált képviselők településenként 1 szavazatot adnak le, amit az V.2. pont szerinti szavazati arányuk 
függvényében kell a határozat meghozatalakor figyelembe venni.  
 

Az önkormányzatot megillető  
képviselői helyek 

 

 
Sorszám 

A tag önkormányzat 
neve 

 
Tervezett vízigény:  
(2013. január 1-én) 

Száma: A képviselők neve: 

1. Békés 775,18 10  
2. Békéscsaba 2 752,39 35  
3. Bélmegyer 41,34 2  
4. Bucsa 66,06 2  
5. Csabaszabadi 10,47 1  
6. Csanádapáca 107,63 2  
7. Csárdaszállás 19,06 1  
8. Csorvás 190,94 3  
9. Dévaványa 314,60 5  
10. Doboz 166,87 3  
11. Ecsegfalva 45,60 2  
12. Füzesgyarmat 252,37 4  
13. Gerendás 36,29 1  
14. Geszt 25,77 1  
15. Gyomaendrőd 513,58 7  
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16. Gyula-Városerdő 7,84 1  
17. Kamut 42,10 2  
18. Kertészsziget 17,81 1  
19. Kétegyháza 134,59 3  
20. Kétsoprony 41,81 2  
21. Körösladány 307,34 5  
22. Köröstarcsa 95,93 2  
23. Körösújfalu 17,54 1  
24. Kötegyán 53,42 1  
25. Lőkösháza 70,24 2  
26. Medgyesbodzás 39,64 1  
27. Méhkerék 102,46 2  
28. Mezőberény 391,83 6  
29. Mezőgyán 42,25 2  
30. Murony 48,82 2  
31. Okány 84,61 2  
32. Pusztaottlaka 13,77 1  
33. Sarkad 412,55 6  
34. Sarkadkeresztúr 53,96 2  
35. Szabadkígyós 106,80 2  
36. Szeghalom 375,99 6  
37. Tarhos 38,07 1  
38. Telekgerendás 54,91 2  
39. Újiráz 19,64 1  
40. Újszalonta 3,47 1  
41. Vésztő 246,95 4  
42. Zsadány 58,65 2  

 Összesen 8 201,14 142  
 
 
V.5. A Társulási Tanács az általa elfogadott Társulási Szerződés, valamint az egyéb szabályzatok és társulási 
határozatok szerint működik, a hatályos jogszabályok alapján. 
V.6. A Társulási Tanácsban egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok, több mint a felével.  
V.7. A társult önkormányzatok a társulásról hozott testületi határozatuk alapján a társulási szerződésben döntenek 
a társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és 
hatáskörökről. Az átruházott hatásköröket a Társulási Tanács jogosult és köteles gyakorolni 
 
V.8. A társulás fő működési szabályai: 
 

• A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
• A jogi személyiséggel rendelkező társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek 

szaporulata a társulást illeti meg. 
• A társulás költségvetési felügyeletének rendjét a társulási megállapodás rögzíti. 
• A társulás, mint jogi személyiséggel rendelkező, helyi önkormányzati költségvetési szerv, a 

jogszabályi keretek között önállóan vállalhat kötelezettségeket és szerezhet 
jogosultságokat; 

• A Társulás az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatása iránti, ivóvízminőség-javító 
fejlesztési célú pályázat benyújtására jogosult. 

• A Társulás önkormányzati közfeladat ellátására, és a kapcsolódó önkormányzati vagyon 
kezelésére jogosult, 

 
azt figyelembe véve, hogy: 
 
• A helyi önkormányzatoktól elkülönült, önálló költségvetéssel és bankszámlával 

rendelkezik, így költségvetése, pénzgazdálkodása a helyi önkormányzatoktól független; 
• vállalkozásokban való részvételére, működésére, a vagyon feletti tulajdonosi és 

rendelkezési jogosultságaira, a helyi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó 
szabályok az irányadók, így a projekt során létrejövő vagyontárgyak hasznosítása és a 
kapcsolódó közszolgáltatások ellátása terén csak a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerinti jogosultságokkal rendelkezik; 

• hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra csak az adott feladat ellátásában érintett, társult 
önkormányzatok kezességvállalásával jogosult; 
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• a helyi önkormányzatokat megillető – így pl. egyes közszolgáltatásokra, vagy azok helyi 
hatósági árának megállapítására vonatkozó – vagy más rendeletalkotási jogkörrel nem 
rendelkezik; 

• más önkormányzatokkal, társulásokkal közösen is megvalósítható fejlesztésekre, 
beruházásokra jogi személyiséggel rendelkező, újabb önkormányzati társulást nem hozhat 
létre; 

• a társult tagok közös tulajdonát képező, az adott közszolgáltatás ellátásához szükséges 
vagyontárgyakra vagyonkezelői jogot létesíthet a tagok minősített többséggel hozott 
határozatával, az államháztartásról és a helyi önkormányzatokról rendelkező törvény 
keretei között. 

 
V.9. A képviselő-testületek a társulási szerződés keretében megállapodtak egymással abban, hogy az ivóvíz-minőség 
javító beruházási, majd működtetési feladatokat megosztják egymás között  a következők szerint: 
  

o a társulás irányítását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el, aláírási, 
képviseleti jogkörét a Társulási szerződés, társulási határozat, vagy az SZMSZ tartalmazza, 
azzal, hogy a mindenkori társulási székhely polgármestere egyben a Társulás elnöke. 

o A társult önkormányzatok feladatvállalása a Társulás működése tekintetében és a Társulás 
működésének helyszínein 

 
Az egyes nevesített feladatok: 

 
 

Sorszám 
A tag 

önkormányzat 
neve Megnevezés: Határidő: Egyéb feltétel: 

1.      
2.     
3.     
4.     
     

 
V.10. A vállalt feladatok elvégzésére a Felek külön megállapodásokat kötnek, amely tartalmazza:  

a) a megbízó és a megbízott nevét, székhelyét;  
b) azt a feladatot, hatáskört, szolgáltatást, melyet a megbízott ellát, illetőleg nyújt;  
c) a megbízás időtartamát;  
d) a megbízás teljesítésének feltételeit és a költségek elszámolásának módját, 
e) az ellenőrzés módját;  
f) a Felek által lényegesnek talált feltételeket és körülményeket. 

 
V.11. A Társulás tagjai a fizetési kötelezettségek (önrész, tagi hozzájárulás stb.) nem teljesítése esetére irányadó 
eljárásként - a Társulási Tanács konkrét esetben hozott határozatával – lehetővé teszik az azonnali beszedési megbízás - 
inkasszó – alkalmazását – a társulási megállapodás szabályai szerint. 
 
V.12. A Társulás tagjai a megbízott önkormányzatot a Társulás nevében ellátott államigazgatási feladat- és hatáskör 
ellátása esetére kiadmányozási joggal ruházzák fel, arra a kérdésre nézve, amiben a képviselő-testületek megállapodtak 
– az önkormányzati társulás törvény szerint. 

 
V.13. Szavazni személyesen, vagy a társult önkormányzat képviselője által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 
útján lehet, cégszerűen aláírt vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. 
 
V.14. A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja, egyidejűleg rendelkeznie kell az utódlásról.  
 

 
V. Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás 

 
VI.1. A Társulás vagyona 
 
VI.1.1.A Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat a Társulásnak és 
valamely tagjának, vagy esetleg az államnak (például közmű). Az ilyen vagyontárgyak 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 annak hasznából, illetve, olyan mértékben köteles viselni annak terheit, költségeit és ezek járulékait, 
amilyen mértékben a Társulás egyes tagjainak külön tulajdona, illetve, amilyen mértékben egyenként 
hozzájárultak a közös vagyon létrejöttéhez, illetve, amilyen mértékben tulajdoni hányadra tettek szert a 
keletkezett közös vagyonban.  
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VI.1.2. A különtulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a később keletkezett külön- és magántulajdonú hányadok 
elkülönítése, kezdettől pontos nyilvántartása érdekében a társulásba bevitt vagyontömeg tulajdoni, használati 
viszonyait, fennálló vagyoni értékű jogokat (szolgalom, jelzálogjog stb.) a jogosultaknak, kötelezetteknek közölni kell, 
s nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy vagyoni értékű jog, kötelezettség, teher értékét – amennyiben a társult 
felek azt minősített szavazattöbbséggel elfogadják, a nyilvántartási értéken kell számításba venni, ennek hiányában adó- 
és értékbizonyítvány kiadásával, vagy közösen megrendelt értékbecsléssel (lehetőleg 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. 
 
VI.1.3. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács vagy – átruházott hatáskörben - a Társulás Elnöksége 
gyakorolja a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.  
 
VI.1.4. A tag által (esetleg harmadik személy által) a társulás használatába adott vagyonra nézve – külön megállapodás 
alapján – használati díjat kell fizetni, vagy egyéb elszámolást készíteni. 
 
VI.5. 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 ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. 
 
VI.1.6. A Tagok e Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társulás – céljainak 
megvalósítása érdekében – többségi részesedésével (vagy együttesen több költségvetési szerv többségi részesedésével) 
létrejövő gazdasági társaság alapításában részt vegyen, illetve abba belépjen. 
 
VI.2. A Társulás vagyonának köre:  

• az alapítói vagyon,  
• a tagok vagyona, amely lehet: 

- bevitt, saját tulajdonú 
- bevitt vegyes tulajdonú,  
- vagy a Társulás fennállása alatt keletkezett,  
lehet: 

- részben vagy egészében társulási tulajdonú, 
- egyéb vegyes tulajdonú 
- stb. 

• a tagok támogatáshoz befizetett önrésze, 
• a tagok éves társulási hozzájárulás befizetései 
• támogatások 
• egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékű jog (pl. a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 

vagyonából a társulást vagy a tagokat megillető tulajdoni hányad vagy vagyoni értékű jog) 
• egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat) 
 

VI.2.1. 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. 

 
 
VI.2.2.  Az alapítói vagyon: 
VI.2.2.1. A Társulás induló és későbbi vagyonát elsődlegesen a Tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás, 
illetve, az egyéb bevételek képezik. Ellenkező megállapodás hiányában:  

- annak arányában kerül megállapításra, hogy a társulás területén megvalósuló beruházások tervezett 
költségeiből a települést ellátó létesítmények költségei milyen arányt képviselnek. A több települést 
kiszolgáló vagyontárgyak beruházási költségeit a tervezett települési vízfogyasztás arányában kell 
felosztani az érintett települések között. 

 
A beruházási önerő az alábbi táblázat szerinti %-ban oszlik meg: 
 
 

 Tag neve Székhelye Önerő mértéke 
(%) 

 

1. Békés Város 
Önkormányzata* 

5630 Békés 
Petőfi u. 2 sz. 

  

2. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város 

5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7  
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 Tag neve Székhelye Önerő mértéke 
(%) 

 

Önkormányzata* 
3. Bélmegyer Község 

Önkormányzatt 
5643 Bélmegyer Petőfi u. 2 

sz. 
  

4. Bucsa Község 
Önkormányzata 

5527 Bucsa  
Kossuth tér 6 sz. 

  

5. Csabaszabadi Községi 
Önkormányzatt 

5609 Csabaszabadi Apáczai 
u. 6 sz. 

  

6. Csanádapáca Községi 
Önkormányzat 

5662 Csanádapáca 
Felszabadulás u. 31 

  

7. Csárdaszállás Községi 
Önkormányzatt 

5621 Csárdaszállás 
Petőfi u. 17 sz. 

  

8. Csorvás Község 
Önkormányzata 

5920 Csorvás 
Rákóczi u. 17 sz. 

  

9. Dévaványa Város 
Önkormányzatt  

5510 Dévaványa 
Hősök tere 1 sz. 

  

10. Doboz Nagyközségi 
Önkormányzat* 

5624 Doboz 
Kossuth tér 3 sz. 

  

11. Ecsegfalva Községi 
Önkormányzat 

5515 Ecsegfalva 
Fő u. 67 sz. 

  

12. Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

5525 Füzesgyarmat 
Szabadság tér 1 sz. 

  

13. Gerendás Község 
Önkormányzat 

5925 Gerendás 
Petőfi S. u. 2 sz. 

  

14. Geszt Község 
Önkormányzata 

5734 Geszt 
Kossuth L. u. 1 sz. 

  

15. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatt 

5500 Gyomaendrőd 
Szabadság tér 1 sz. 

  

16. Gyula Város 
Önkormányzata 

5700 Gyula 
Petőfi tér 3 sz. 

  

17. Kamut Község 
Önkormányzata* 

5673 Kamut 
Petőfi u. 106 sz. 

  

18. Kertészsziget Községi 
Önkormányzat 

5526 Kertészsziget 
Kossuth u. 1 sz. 

  

19. Kétegyháza 
Nagyközség 
Önkormányzata* 

5741 Kétegyháza 
Fő tér 9 sz. 

  

20. Kétsoprony Község 
Önkormányzata* 

5674 Kétsoprony 
Dózsa Gy. u. 11 sz. 

  

21. Körösladány 
Nagyközségi 
Önkormányzatt 

5516 Körösladány 
Dózsa Gy. u. 2 sz. 

  

22. Köröstarcsa Község 
Önkormányzatat 

5622 Köröstarcsa 
Kossuth tér 7 sz. 

  

23. Körösújfalu község 
Önkormányzatat 

5536 Körösújfalu  
Fő u. 14 sz. 

  

24. Kötegyán Községi 
Önkormányzatt 

5725 Kötegyán 
Kossuth u. 33 sz. 

  

25. Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

5743 Lőkösháza 
Eleki u. 28 sz. 

  

26. Medgyesbodzás 
Község 
Önkormányzata* 

5663 Medgyesbodzás 
Széchenyi u. 38 sz. 

  

27. Méherék Község 
Önkormányzata* 

5726 Méhkerék 
Kossuth u. 80 sz. 

  

28. Mezőberény Város 
Önkormányzata* 

5650 Mezőberény  
Kossuth L tér 1 sz. 

  

29. Mezőgyán Község 
Onkormányzat 

5732 Mezőgyán 
Árpád u. 37 sz. 

  

30. Murony Község 
Önkormányzata* 

5672 Murony 
Földvári u. 1 sz. 

  

31. Okány Községi 5534 Okány   
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 Tag neve Székhelye Önerő mértéke 
(%) 

 

Önkormányzatt Kossuth u. 16 sz. 
32. Pusztaotlaka Községi 

Önkormányzat* 
5665 Pusztaottlaka 

Felszabadulás u. 10 sz 
  

33. Sarkad Város 
Önkormányzata* 

5720 Sarkad 
Kossuth u. 27 sz. 

  

34. Sarkadkeresztúr 
Községi 
Önkormányzat* 

5731 Sarkadkeresztúr 
Vörösmarty u. 7 sz. 

  

35. Szabadkígyós Község 
Önkormányzata* 

5712 Szabadkígyós 
Kossuth tér 7 sz. 

  

36. Szeghalom Város 
Önkormányzata 

5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-6 sz. 

  

37. Tarhos Község 
Önkormányzata* 

5641 Tarhos 
Petőfi u. 29 sz. 

  

38. Telekgerendás Községi 
Önkormányzat*  

5675 Telekgerendás 
Dózsa Gy. 13 sz. 

  

39. Újiráz Községi 
Önkormányzat 

4146 Újiráz 
Szabadság tér 1 sz. 

  

40. Újszalonta Községi 
Önkormányzat* 

5727 Újszalonta 
Béke u. 35 sz. 

  

41. Vésztő Városi 
Önkormányzatt 

5530 Vésztő 
Kossuth u. 62 sz. 

  

42.     
 
A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét ……... 9 napjáig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. Az 
alapítói vagyon egyben tartalmazza a 2010. évre befizetendő működési hozzájárulást is. 

 
VI.2.2.2. Az alapítói vagyon összetétele cél szerint: 
 

• az alapítás költségei az első éves hozzájárulással, 
• az önrész első évre eső része, 
• Munkaszervezet (PIU) első évre eső működési költségei 
• tartalékképzés 
• egyéb: …….. 

 
VI.2.2.3. A működési hozzájárulás – a Munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása – a vezető szerepet betöltő 
önkormányzat (vagy egyéb közreműködést vállaló tag) részére a tagok megállapodása alapján: ……………. 
 
VI.2.2.4. A Tagok a Társulás működésének finanszírozását – eltérő megállapodás hiányában - a tervezett vízigény 
alapján számolják ki. 
 
VI.2.2.5. A működési hozzájárulás mértéke a Társulási Megállapodásban rögzített társulási időtartamra, de legalább a 
Támogatási szerződés szerinti projekt időszakra 220.- Ft/fő.  
 

 Tag neve Székhelye Működési 
hozzájárulás 
mértéke (%) 

Ft (EUR)10 

1. Békés Város 
Önkormányzata* 

5630 Békés 
Petőfi u. 2 sz.  

 

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata* 

5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7   

 

3. Bélmegyer Község 
Önkormányzatt 

5643 Bélmegyer Petőfi 
u. 2 sz.  

 

4. Bucsa Község 
Önkormányzata 

5527 Bucsa  
Kossuth tér 6 sz.  

 

5. Csabaszabadi Községi 
Önkormányzatt 

5609 Csabaszabadi 
Apáczai u. 6 sz.  

 

                                                           
9  A költségvetés elfogadásához igazodóan kell meghatározni. 
10 Az EUR hivatalossá válását követően a Ft érték egyenlő a társulási megállapodás  aláírásakor érvényes EUR 
árfolyamon átszámított Ft összeggel. 
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 Tag neve Székhelye Működési 
hozzájárulás 
mértéke (%) 

Ft (EUR)10 

6. Csanádapáca Községi 
Önkormányzat 

5662 Csanádapáca 
Felszabadulás u. 31  

 

7. Csárdaszállás Községi 
Önkormányzatt 

5621 Csárdaszállás 
Petőfi u. 17 sz.  

 

8. Csorvás Község 
Önkormányzata 

5920 Csorvás 
Rákóczi u. 17 sz.  

 

9. Dévaványa Város 
Önkormányzatt  

5510 Dévaványa 
Hősök tere 1 sz.  

 

10. Doboz Nagyközségi 
Önkormányzat* 

5624 Doboz 
Kossuth tér 3 sz.  

 

11. Ecsegfalva Községi 
Önkormányzat 

5515 Ecsegfalva 
Fő u. 67 sz.  

 

12 Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

5525 Füzesgyarmat 
Szabadság tér 1 sz.  

 

13. Gerendás Község 
Önkormányzat 

5925 Gerendás 
Petőfi S. u. 2 sz.  

 

14. Geszt Község 
Önkormányzata 

5734 Geszt 
Kossuth L. u. 1 sz.  

 

15. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatt 

5500 Gyomaendrőd 
Szabadság tér 1 sz.  

 

16. 
Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula 

Petőfi tér 3 sz.  
 

17. Kamut Község 
Önkormányzata* 

5673 Kamut 
Petőfi u. 106 sz.  

 

18. Kertészsziget Községi 
Önkormányzat 

5526 Kertészsziget 
Kossuth u. 1 sz.  

 

19. Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata* 

5741 Kétegyháza 
Fő tér 9 sz.  

 

20. Kétsoprony Község 
Önkormányzata* 

5674 Kétsoprony 
Dózsa Gy. u. 11 sz.  

 

21. Körösladány Nagyközségi 
Önkormányzatt 

5516 Körösladány 
Dózsa Gy. u. 2 sz.  

 

22. Köröstarcsa Község 
Önkormányzatat 

5622 Köröstarcsa 
Kossuth tér 7 sz.  

 

23. Körösújfalu község 
Önkormányzatat 

5536 Körösújfalu  
Fő u. 14 sz.  

 

24. Kötegyán Községi 
Önkormányzatt 

5725 Kötegyán 
Kossuth u. 33 sz.  

 

25. Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

5743 Lőkösháza 
Eleki u. 28 sz.  

 

26. Medgyesbodzás Község 
Önkormányzata* 

5663 Medgyesbodzás 
Széchenyi u. 38 sz.  

 

27. Méherék Község 
Önkormányzata* 

5726 Méhkerék 
Kossuth u. 80 sz.  

 

28. Mezőberény Város 
Önkormányzata* 

5650 Mezőberény  
Kossuth L tér 1 sz.  

 

29. Mezőgyán Község 
Onkormányzat 

5732 Mezőgyán 
Árpád u. 37 sz.  

 

30. Murony Község 
Önkormányzata* 

5672 Murony 
Földvári u. 1 sz.  

 

31. Okány Községi 
Önkormányzatt 

5534 Okány 
Kossuth u. 16 sz.  

 

32. Pusztaotlaka Községi 
Önkormányzat* 

5665 Pusztaottlaka 
Felszabadulás u. 10 sz  

 

33. Sarkad Város 
Önkormányzata* 

5720 Sarkad 
Kossuth u. 27 sz.  

 

34. Sarkadkeresztúr Községi 
Önkormányzat* 

5731 Sarkadkeresztúr 
Vörösmarty u. 7 sz.  

 

35. Szabadkígyós Község 
Önkormányzata* 

5712 Szabadkígyós 
Kossuth tér 7 sz.  
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 Tag neve Székhelye Működési 
hozzájárulás 
mértéke (%) 

Ft (EUR)10 

36. Szeghalom Város 
Önkormányzata 

5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-6 sz.  

 

37. Tarhos Község 
Önkormányzata* 

5641 Tarhos 
Petőfi u. 29 sz.  

 

38. Telekgerendás Községi 
Önkormányzat*  

5675 Telekgerendás 
Dózsa Gy. 13 sz.  

 

39. Újiráz Községi 
Önkormányzat 

4146 Újiráz 
Szabadság tér 1 sz.  

 

40. Újszalonta Községi 
Önkormányzat* 

5727 Újszalonta 
Béke u. 35 sz.  

 

41. Vésztő Városi 
Önkormányzatt 

5530 Vésztő 
Kossuth u. 62 sz.  

 

42. Zsadány Község 
Önkormányzata 

5537 Zsadány 
Béke u. 82 sz.  

 

1. Hozzájárulás/év a társulási időtartamra 

 
A társulási időtartamra elfogadott éves hozzájárulás mértéke csak az összes tag minősített szótöbbségével módosítható. 
 
VI.2.3.1. Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulási 
Tanács – az Elnökség javaslatára, a Tagok előzetes értesítését követően költségmérséklő intézkedést hozhat, szükség esetén a 
működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el, amit a képzett tartalékvagyon terhére írhat elő kötelezően – 
figyelembe véve, hogy a társulás költségvetési szerv. 
 
VI.2.3.2. A Tagok vállalják, hogy a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját 
költségvetési rendeleteikben biztosítják.   
 
VI.2.3.3. A Tagok a működési hozzájárulás összegét - az önkormányzati költségvetésük elfogadását követően – 
legkésőbb minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás számlájára befizetni; az alakuló ülést követően 30 napon 
belül azonban minden tag önkormányzat köteles az alapításkor befizetendő hozzájárulásának eleget tenni. 
 
VI.2.3.4. A működési hozzájárulás arányában és a Társulás által elfogadott összegnél nagyobb mértékben csak az 
összes tag legalább minősített szavazati aránnyal hozott határozatával módosítható. Nem kötelezhető a Tag a 
költségvetésétől való eltérésre így sem, kivéve, ha azt megszavazta. A minősített szavazati aránnyal elfogadott 
többletfizetési kötelezettséget a kisebbséggel ellenszavazó Tagok a legközelebbi költségvetésükbe kötelesek beépíteni 
és annak elfogadásától számítva 60 napon belül befizetni a Társulás számlájára. 
 
VI.2.4. Egyéb önkormányzati hozzájárulás 
 
VI.2.4.1. A Társulás további bevételét képezi a Tagok által az alapítói és működési hozzájáruláson felül, ellenkező 
megállapodás hiányában ugyancsak a tervezett települési vízigény arányában biztosított pénzügyi hozzájárulás, amely 
pl. a pályázatok önerejének biztosításához, rendkívüli költséghez, esetleges előfinanszírozáshoz stb. szükséges, 
amennyiben a saját erőt nem a Társulás viseli saját vagyona terhére, de meg kell előlegeznie. 
 
VI.2.4.2. Az egyéb önkormányzati hozzájárulás mértéke a Társulási Megállapodásban rögzített társulási időtartamra, de 
legalább a Támogatási szerződés szerinti projekt időszakra  …,- Ft/fő.  
 

 Tag neve Székhelye Egyéb 
önkormányzati 
hozzájárulás 
mértéke (%) 

Ft (EUR)11 

1. Békés Város 
Önkormányzata* 

5630 Békés 
Petőfi u. 2 sz. 

  

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata* 

5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7  

  

3. Bélmegyer Község 
Önkormányzatt 

5643 Bélmegyer Petőfi 
u. 2 sz. 

  

4. Bucsa Község 5527 Bucsa    

                                                           
11 Az EUR hivatalossá válását követően a Ft érték egyenlő a társulási megállapodás  aláírásakor érvényes EUR 
árfolyamon átszámított Ft összeggel. 
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 Tag neve Székhelye Egyéb 
önkormányzati 
hozzájárulás 
mértéke (%) 

Ft (EUR)11 

Önkormányzata Kossuth tér 6 sz. 
5. Csabaszabadi Községi 

Önkormányzatt 
5609 Csabaszabadi 

Apáczai u. 6 sz. 
  

6. Csanádapáca Községi 
Önkormányzat 

5662 Csanádapáca 
Felszabadulás u. 31 

  

7. Csárdaszállás Községi 
Önkormányzatt 

5621 Csárdaszállás 
Petőfi u. 17 sz. 

  

8. Csorvás Község 
Önkormányzata 

5920 Csorvás 
Rákóczi u. 17 sz. 

  

9. Dévaványa Város 
Önkormányzatt  

5510 Dévaványa 
Hősök tere 1 sz. 

  

10. Doboz Nagyközségi 
Önkormányzat* 

5624 Doboz 
Kossuth tér 3 sz. 

  

11. Ecsegfalva Községi 
Önkormányzat 

5515 Ecsegfalva 
Fő u. 67 sz. 

  

12 Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

5525 Füzesgyarmat 
Szabadság tér 1 sz. 

  

13. Gerendás Község 
Önkormányzat 

5925 Gerendás 
Petőfi S. u. 2 sz. 

  

14. Geszt Község 
Önkormányzata 

5734 Geszt 
Kossuth L. u. 1 sz. 

  

15. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatt 

5500 Gyomaendrőd 
Szabadság tér 1 sz. 

  

16. Gyula Város 
Önkormányzata 

5700 Gyula 
Petőfi tér 3 sz. 

  

17. Kamut Község 
Önkormányzata* 

5673 Kamut 
Petőfi u. 106 sz. 

  

18. Kertészsziget Községi 
Önkormányzat 

5526 Kertészsziget 
Kossuth u. 1 sz. 

  

19. Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata* 

5741 Kétegyháza 
Fő tér 9 sz. 

  

20. Kétsoprony Község 
Önkormányzata* 

5674 Kétsoprony 
Dózsa Gy. u. 11 sz. 

  

21. Körösladány Nagyközségi 
Önkormányzatt 

5516 Körösladány 
Dózsa Gy. u. 2 sz. 

  

22. Köröstarcsa Község 
Önkormányzatat 

5622 Köröstarcsa 
Kossuth tér 7 sz. 

  

23. Körösújfalu község 
Önkormányzatat 

5536 Körösújfalu  
Fő u. 14 sz. 

  

24. Kötegyán Községi 
Önkormányzatt 

5725 Kötegyán 
Kossuth u. 33 sz. 

  

25. Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

5743 Lőkösháza 
Eleki u. 28 sz. 

  

26. Medgyesbodzás Község 
Önkormányzata* 

5663 Medgyesbodzás 
Széchenyi u. 38 sz. 

  

27. Méherék Község 
Önkormányzata* 

5726 Méhkerék 
Kossuth u. 80 sz. 

  

28. 
Mezőberény Város 
Önkormányzata* 

5650 Mezőberény  
Kossuth L tér 1 sz. 

 

  

29. Mezőgyán Község 
Onkormányzat 

5732 Mezőgyán 
Árpád u. 37 sz. 

  

30. Murony Község 
Önkormányzata* 

5672 Murony 
Földvári u. 1 sz. 

  

31. Okány Községi 
Önkormányzatt 

5534 Okány 
Kossuth u. 16 sz. 

  

32. Pusztaotlaka Községi 
Önkormányzat* 

5665 Pusztaottlaka 
Felszabadulás u. 10 sz 

  

33. Sarkad Város 5720 Sarkad   



 22

 Tag neve Székhelye Egyéb 
önkormányzati 
hozzájárulás 
mértéke (%) 

Ft (EUR)11 

Önkormányzata* Kossuth u. 27 sz. 
34. Sarkadkeresztúr Községi 

Önkormányzat* 
5731 Sarkadkeresztúr 
Vörösmarty u. 7 sz. 

  

35. Szabadkígyós Község 
Önkormányzata* 

5712 Szabadkígyós 
Kossuth tér 7 sz. 

  

36. Szeghalom Város 
Önkormányzata 

5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-6 sz. 

  

37. Tarhos Község 
Önkormányzata* 

5641 Tarhos 
Petőfi u. 29 sz. 

  

38. Telekgerendás Községi 
Önkormányzat*  

5675 Telekgerendás 
Dózsa Gy. 13 sz. 

  

39. Újiráz Községi 
Önkormányzat 

4146 Újiráz 
Szabadság tér 1 sz. 

  

40. Újszalonta Községi 
Önkormányzat* 

5727 Újszalonta 
Béke u. 35 sz. 

  

41. Vésztő Városi 
Önkormányzatt 

5530 Vésztő 
Kossuth u. 62 sz. 

  

 
 
VI.2.4.3.  A Tagok az egyéb önkormányzati hozzájárulás összegét - az önkormányzati költségvetésük elfogadását 
követően – legkésőbb minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. 
 
VI.2.4.2. A beruházási önerő az alábbi elvek szerint oszlik meg: 
 

- a feladatvállalás nagyságrendje; 
- a társult tag önkormányzat saját vagyonát gyarapító külön feladatellátás alapján; 
- egyéb:……………………………. 

 
VI.2.5. Belföldi és nemzetközi támogatások 
 
A Társulás bevételét képezik a Társulásnak átengedett esetleges normatív, rendkívüli stb. állami támogatások, valamint 
a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget – a Tagok megállapodása és 
a vonatkozó előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására szabad felhasználni. 
 
VI.2.6. Egyéb bevételek 
 
A Társulás további bevételét képezik 
- a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából származó hozadék (bérleti díj, kamat stb.), 
- természetes és jogi személyek befizetései, felajánlásai, hozzájárulásai. 
 
VI.3. A Társulás gazdálkodása 
 

VI.3.1. A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen a költségvetési szervekre vonatkozó 2008. évi CV. 
törvény, az államháztartásra vonatkozó külön szabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.      
 
VI.3.2. 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. 
 
VI.3.3. A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a költségvetési szervek 
ellenőrzésére jogosult szervek és a Támogató(k) mellett a társult települési önkormányzatok végzik. Ennek 
keretében vagy ezen túlmenően a Társulás, vagy Elnöksége szakmai ellenőrzés céljára a Társulás saját 
ellenőrző szervét, vagy erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 
 
VI.3.4. A Társulás az Áht. és Ámt. Alapján gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási 
Tanács határozatban állapítja meg. 
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VI.  A társulás tagjának jogai és kötelességei 
 

VII.1. A Társulás tagjának jogai 
 

VII.1.1. A Társulás tagja képviselője útján: 
a.) részt vehet a Társulás szerveinek ülésén, rendezvényein, közreműködhet 

tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 

b.) választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

c.) teljes joggal képviseli az önkormányzata érdekeit. 

d.) igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

e.) igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült Tagok szakértelmét, tapasztalatait 
és információit. 

f.) igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

g.) igénybe veheti a Társulás és a Tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

h.) javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben. 

i.) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a 
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 

j.) részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
 
 
 
VII.2. A Társulás tagjainak kötelességei 
 
VII.2.1. A Társulás tagja köteles: 

a.) a Társulási Megállapodást, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyéb 
szabályzatait és határozatait betartani. 

b.) rendszeresen részt venni a tagságával működő társulási szervek ülésén, munkájában, 
elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

c.) a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni. 

d.) a Társulási Tanács és az Elnökség határozatait végrehajtani. 

e.) a Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 
adatokat és információkat továbbítani a Társuláshoz. 

f.) Az előírt és vállalt befizetéseket teljesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetőség szerinti 
gyarapítani. 

 
 

VII.  A társulás szervei 
 
 
 
 

► Szervezeti ábra 
 
 

VIII.1. A Társulás szervei 
 
VIII.1.1. A Társulási Tanács, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a Társulás Alelnökei, a 
Társulás Bizottságai, valamint a Társulás Munkaszervezete, amely Munkaszervezet a Társulás által, 
ugyancsak a 2008. évi CV. törvény alapján létrehozott, önálló jogi személyiségű költségvetési 
intézmény. 
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VIII.1.2. A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei a határozatait nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben jogszabály 
vagy a Társulási szerződés 100%-os, vagy minősített szavazati arányt ír elő.  
 
VIII.1.3 A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei jogosultak írásbeli 
határozathozatalra, amelynek a részletes szabályait szükség esetén a Társulási Megállapodás mellett 
a maguk által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatukban, vagy az egyes testületek 
ügyrendjében rögzítik. A szabályzatok nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályokkal, a 
Társulási Megállapodással és a Társulási Tanács határozatával. 
 
VIII.2. A Társulási Tanács 
 
VIII.2.1. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok delegált képviselőiből álló Társulási 
Tanács. 
 
VIII.2.2. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejét követően, az új 
képviselők megválasztásáig, az erről szóló határozat átadásáig tart. 
 
VIII.2.3 A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által 
átruházott önkormányzati társulási közös feladat-és hatáskörökben.  
 
 
VIII.2.4. A Társulási Tanács működése 

 
VIII.2.4.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két alkalommal tartja. A Társulási Tanács 
üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás 
Elnökének megválasztásáig a delegált képviselők közüli korelnök vezeti. 
 
VIII.2.4.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a) a Társulási szerződésben, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott időpontban; 

b) legalább 20 % szavazati arányt képviselő, kezdeményező társulási tag felhívására;. 

c) az Elnökség vagy az Elnök által meghatározott időpontban, 

d) az ellenőrző szervezet által kért határidőn belül, a napirend közlésével, 

e) az illetékes Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
 
VIII.2.4.3. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele, az 
alakuló ülés esetén lehetőleg mindenki, de minimum a minősített szavazattöbbség jelen van. Az 
összes tag szavazatát igénylő kérdésekben a jelen nem lévő tagok írásban is megadhatják 
szavazatukat – ha a Társulási Tanács eltérően nem rendelkezik – 3 munkanapos határidőn belül. 
 
VIII.2.4.4. A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 
 

…/….. év (… hónap…nap) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”TT. számú határozat 
 
VIII.2.4.5. A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező. 
 
VIII.2.4.6. Szavazni a Társulási szerződében meghatározott szabályok útján lehet, azzal, hogy 
helyettesítéssel megbízható az önkormányzati társulás másik tag településének képviselője is.  
 
VIII.2.4.7. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társulási Szerződés elfogadásán és módosításán 
kívül: 

a) az Elnökség tagjainak kinevezése, a Társulás Elnökének, Alelnökeinek, az ellenőrző szervezet, szükség 
esetén más bizottságok tagjainak megválasztása; 

b) a Munkaszervezet (PIU) megalakítása, vezetőjének kinevezése, visszahívása, felmentése tekintetében - a 
vezetője fölött a munkáltatói jogok gyakorlása; 
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c) a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása; 

d) döntés vagyonkezelői jogviszony létesítéséről, módosításáról vagy megszüntetéséről; 

e) intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése; 

f) gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel; 

g) Szükség esetén a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása; 

h) a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása, módosítása, vagy – minősített 
szavazattöbbséggel hozott határozattal - elengedése; 

i) döntés ingatlan, bruttó 500 eFt értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása, eladása, a társulási vagyon 
megterhelése kérdésében; 

j) döntés bruttó 500 eFt értéket meghaladó kötelezettségvállalás, vagy a Társulás működési körébe nem tartozó 
ügyek eldöntése kérdésében; 

k) ideiglenes vagy tartós feladattal megbízott munkabizottság létrehozása, tagjainak megválasztása; 

l) egyéb: …………... 

 
VIII.2.4.8. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik határozat, először a 
határozathozatalt meg lehet ismételni, vagy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, illetve a 
döntési javaslat újratárgyalható. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés, a 
határozatot elvetettnek kell tekinteni. 

 
VIII.2.4.9. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire 
vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulás Elnöke és a Társulási Tanács 
által hitelesítésre választott Tag írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes 
Közigazgatási Hivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó további szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazhat. 
 
VIII.2.4.10. A Társulási Tanács ülései az Elnökség határozatával tehetők nyilvánossá. 
 
VIII.2.4.11. A Társulási Tanács egyszerű szavazattöbbséggel, vagy az Elnökség határozata alapján 
titkos vagy írásbeli szavazást rendelhet el. 
 
VIII.2.4.12. Az írásbeli szavazás rendje:  
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét a kézhezvételtől számított 3 munkanapos határidő 
kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy faxon adják meg. A 
határozatot a 4. munkanapon kell meghozottnak tekinteni abban az esetben, ha a 
határozatképességnek és a határozathozatalnak megfelelő számú szavazat összegyűlt. A faxon, 
egyéb elektronikus, stb. úton leadott írásbeli szavazat eredetiben, cégszerűen aláírt példányát a 
megküldéssel egyidejűleg, de legkésőbb a határozathozatalt követően 48 órán belül el kell juttatni 
postai úton vagy kézbesítéssel stb. a Társulás székhelyére / nevében eljáró szervezet címére: 
………………….. Eltérő tartalommal beérkezett iratok közül a korábban, faxon beérkezettet kell 
érvényesnek tekinteni. 
 
VIII.2.4.13. A Társulási Tanácsi meghívó, a tagoknak küldendő írásbeli anyagok, közlemények e-
mailben, faxon, postán és kézbesítéssel is kiküldhetők, kivéve, ha ettől eltérő határozat szerint azt 
csak ajánlott, tértivevényes postai küldeményként lehet megküldeni. 
 
 
 
VIII.3. A Társulás Elnöksége 
 
VIII.3.1. A Társulás munkáját a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe nem tartozó 
ügyekben az 5 tagú Elnökség (továbbiakban: Elnökség), irányítja. 
 
VIII.3.1.1. A Társulási Tanács az Elnökséget nyílt szavazással, a Társulás alakuló, majd későbbi 
tisztújító ülésén, a képviselők jelölése alapján, egyszerű szótöbbséggel választja meg. Az Elnökség 
tagjai valamennyien delegált képviselők, így megbízásuk – ha egyéb ok miatt működési ciklus 
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közben nem szűnik meg - a képviselői megbízásukkal együtt, de (a működőképesség fenntartása 
céljából) az új társulási tanács felállásának napjával, vagy a Tag határozatával megszűnik. Időközi 
elnökségi tagság megszűnése esetén a tisztségviselő választásról a legközelebbi Társulási Tanács, 
vagy írásban hozott Társulási Tanácsi határozat dönt.  
 
VIII.3.1.2. Az Elnökség tagjai az Elnök, az Alelnök és az elnökségi tagok. 
 
VIII.3.1.3. Az Elnök, az Alelnökök és az Elnökségi tagok – amennyiben tisztségüket, munkájukat 
tartósan nem tudják vagy nem képesek ellátni, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
határozatával visszahívhatók.  
 
VIII.3.4. Az Elnökség Társulási szerződésben nem szabályozott hatáskörét és faladatait, valamint 
működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Társulási Tanács határozata 
tartalmazza.  
 
VIII.3.4. A Társulás Elnökségének működése 
 
VIII.3.4.1. Az Elnökség üléseit évente szükség szerint, de minimum 6 alkalommal tartja.  
 
VIII.3.4.2. Az Elnökség üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén a Társulási 
Megállapodásban vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott Alelnök, ennek 
hiányában az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze. 

 
VIII.3.4.3. Az Elnökség ülését össze kell hívni: 

a) a Társulási szerződésben, illetve az Elnökség munkatervében meghatározott időpontban; 

b) a Társulási Tanácsi határozatban foglalt felhívásra;. 

c) az Elnök, vagy az Elnökség bármely tagja által írásban kért időpontban, a napirend megjelölésével, 

d) az ellenőrző bizottság által kért határidőn belül, a napirend közlésével, 

e) az illetékes Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
f) az Elnökség ülését lehetőleg 8 nappal előtte kiküldött meghívóval, a napirend közlésével kell 

összehívni. 

g) Az Elnökség rendkívüli ülését akár azonnali hatállyal össze lehet hívni, a napirend közlésével. 

h) Az Elnökség írásban is hozhat határozatot a Társulási Tanács írásbeli határozathozatala, illetve, a 
Szervezeti-Működési Szabályzatába foglalt szabályok szerint. 

 
VIII.3.4.4. Az Elnökség üléseit a Társulás Elnöke, távolléte és akadályoztatása esetén az ülés 
összehívására jogosult Alelnök vezeti le. 
 
VIII.3.4.5. Az Elnökség ülése határozatképes, ha az Elnökség tagjainak többsége az ülésen jelen 
van. A nem szabályszerűen összehívott ülés is határozatképes, ha azon valamennyi elnökségi tag 
jelen van és annak megtartása ellen egyik tag sem emel kifogást. 
 
VIII.3.4.6. Az Elnökség üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 
Társulás Elnöke és az Elnökség által hitelesítésre választott elnökségi tag írja alá. A jegyzőkönyvet, 
az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes Közigazgatási Hivatalnak. A 
jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 
 
VIII.3.4.7. Az Elnökség dönthet úgy, hogy ülését nyilvánosan tartja.  
 
VIII.3.4.8. Az Elnökség döntései határozatok. A határozat elfogadásához a jelenlévő elnökségi 
tagok többségének igen szavazata szükséges. 
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VIII.3.4.9. Az Elnökségben az elnökségi tagoknak egy és egyenlő szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén – ha az újraszavazás is döntetlen – elvetettnek kell tekinteni a 
határozatot. 
 
VIII.3.4.10. Az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) kizárólagos hatáskörébe tartozik azoknak a kérdéseknek az eldöntése, amelyeket a 
Társulási Szerződés, jogszabály, vagy belső szabályzat, vagy a Társulási Tanács ide 
utal; 

b) a Társulási Tanácsülések közötti időszakban eljárás a Társulás ügyeiben, kivéve 
azokban a kérdésekben, amelyekben a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörrel dönt; 

c) a Társulási Tanács által hozott döntések előkészítése, végrehajtása; 
d) a rendes Társulási Tanács előkészítése és az összehívás körülményeinek 

meghatározása; 
e) a rendkívüli Társulási Tanács összehívásának elősegítése; 
f) a Társulási Tanács által elfogadott költségvetés keretei között a pénzvagyonnal való 

rendelkezés, kötelezettségvállalás; 
g) a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása tekintetében 

teljes körű döntéshozatal; 
h) bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a 

hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, 
személyek felé; 

i) előkészíti és koordinálja a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseit; 

j) Tagok tájékoztatása; 
k) minden, a Tagokat érintő kérdésben a projekt működésének összefogása; 
l) a Munkaszervezet munkájának elősegítése és ellenőrzése; 
m) a nem a Munkaszervezet hatáskörében és ügykörében végzendő munkáltatói jogok 

gyakorlása; 
n) az ellenőrző szervezet tájékoztatása, az ellenőrzések megállapításainak és a szervezet 

munkatervének megtárgyalása; 
o) a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése; 
p) egyéb, az SZMSZ-ben meghatározott feladat- és hatáskörök; 
q) az Elnökség bizonyos hatásköröket átruházhat az Elnök intézkedési körébe, aki 

utólagosan, de legkésőbb a legközelebbi elnökségi ülésen  tájékoztatja megbízóját a 
feladat végrehajtásáról. 

 
VIII.4. A Társulás Elnöke 

 
VIII.4.1. A Társulás Elnökét (aki egyben a Társulási Tanács és az Elnökség elnöke is) a Társulási 
Tanács az Elnökség tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejét követően, az új 
képviselők megválasztásáig, az erről szóló határozat átadásáig választja meg.12 Az Elnök 
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének 
megválasztásához a Társulási Tanács jelenlévő tagjainak szavazati számához viszonyított többsége 
szükséges. 
 
VIII.4.2. A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét, illetve a Társulási Tanács és az Elnökség ülésén az elnöki teendőket külön 
meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a Társulás 
erre felhatalmazott Alelnöke látja el. 

 
                                                           
12 A jogfolytonosság érdekében. 
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VIII.4.3. Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. Ellenkező rendelkezés hiányában minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami 
nem tartozik a Társulási Tanács vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe, illetve a kizárólagos 
hatáskörbe tartozó kérdésekben a halaszthatatlan intézkedés megtételére jogosult. Szükség esetén 
azonnali írásbeli szavazást kezdeményezhet a testületek részéről. 
 
 
VIII.5. A Társulás Alelnöke 
 
VIII.5.1. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejét követően, az új 
képviselők megválasztásáig, az erről szóló határozat átadásáig szóló mandátummal az 
Elnökség tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnök(ök) személyére bármely tag 
önkormányzat képviselője javaslatot tehet. A Társulás Alelnökének megválasztásához a 
határozatképes Társulási Tanács egyszerű szótöbbsége szükséges. 
 
VIII.5.2. Az Alelnök az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök távollétében vagy 
külön felkérésére. 
 
VIII.6. A Társulás Bizottságai 
 
VIII.6.1. A Társulási Tanács, ellenőrző szervezetként, az önkormányzatok választási ciklusának 
idejét követően, az új képviselők megválasztásáig szóló mandátummal, az erről szóló határozat 
átadásáig minimum 5, maximum 7 fős Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság 
tagjait a Társulási Tanács jelenlévő tagjainak többségi szavazatával választja meg, a Társulási 
Tanács tagjai sorából. Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, működési rendjét, 
munkatervét maga határozza meg. Évente legalább egyszer, a költségvetés elfogadásakor beszámol 
a Társulási Tanácsnak. Képviselőjét meg kell hívni az Elnökség ülésére, tanácskozási joggal. 
 
VIII.6.2. A Társulási Tanács a Tagok - egy vagy több – konkrétan meghatározott feladatának 
előkészítésére és végrehajtására eseti vagy határozatlan idejű munkabizottságo(ka)t hozhat létre. A 
munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg, tagjaira 
bármely Tag javaslatot tehet. A munkabizottság elnöki feladatait csak a Tagok sorából e feladatra 
megválasztott Tag láthatja el, aki a munkabizottság véleményéről és javaslatáról a Társulás Elnökét és a 
többi Tagot írásban tájékoztatja. A munkabizottságban szavazati joggal csak társulási képviselő 
rendelkezhet. A Társulási Tanács vagy az Elnökség kérheti a munkabizottság elnökétől az ülésén való 
beszámolást. 
 
VIII.6.3. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell megállapítani. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási 
Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. 

 
 

VIII.6.4.  A Társulás bizottságainak működése 
 
VIII.6.4.1. A társulás bizottságainak feladatát és működését a Társulási szerződés, az ügyrend, a 
szervezeti-működési szabályzat, illetve a rájuk vonatkozó Társulási Tanácsi határozatok 
szabályozzák. 

VIII.6.4.2. A bizottságok a rájuk vonatkozó szabályok alapján elkészítik saját ügyrendjüket vagy 
szervezeti és működési szabályzatukat, illetve munkatervüket és – amennyiben a Társulási Tanács 
erről nem rendelkezik – megválasztják saját tagjaik sorából tisztségviselőiket. 

VIII.6.4.3. A bizottságok létszámát a Társulási szerződés vagy a Társulási Tanács jogosult 
meghatározni. 
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VIII.6.4.4. A bizottságok határozatképességéhez a tag önkormányzati képviselőkből választott, 
szavazati joggal rendelkező bizottsági tagok – rendes tagok – több, mint felének a jelenléte 
szükséges. 

VIII.6.4.5. A Bizottság rendes tagjainak egy és egyenlő szavazata van. 

VIII.6.4.6. A határozat elfogadásához a jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges.  

VIII.6.4.7. A Bizottság üléseit elnöke (alelnöke) hívja össze. A Bizottság összehívását a Bizottság 
bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 

VIII.6.4.8. Az Ellenőrző szervezet kiemelt feladata a Társulás törvényes és célszerű 
tevékenységének, a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetés felügyelete. 
VIII.6.4.9. Az Ellenőrző Bizottság feladatkörében: 

a) beszámoltatja és ellenőrzi az Elnökséget, az Elnököt, a Munkaszervezetet, a Társulás 
bármely szervét vagy munkavállalóját, tapasztalatairól tájékoztatja a Társulás Elnökségét, 
igény esetén a Társulási Tanácsot; 

b) az iratokba betekintést kérhet; 
c) bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a hatóságok, 

továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, személyek, vagy a 
Társulás felügyeleti szerveként eljáró, vagy a Társulással munkakapcsolatban álló 
bármely személy felé; 

d) ellenőrzi az ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást; 
e) ellenőrzi és elfogadás előtt véleményezi az éves költségvetés teljesítését; 
f) felkérésre vagy ellenőrzése keretében a Társulási Tanács elé terjesztendő jelentéseket, 

beszámolókat megvizsgálja, véleményezi, javaslatot tesz annak elfogadásával 
kapcsolatban; 

g) az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat lát el, 
h) határozatot hoz, üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amit elnöke és minden tagja aláír. 

 
VIII.6.4.10. Az Ellenőrző szervezet köteles közvetlenül a Tagoknak, esetleg az illetékes Közigazgatási Hivatalnak 
írásbeli észrevételben jelezni, ha jogszabályba ütköző, illetve Társulás vagy a Tagok érdekeit súlyosan sértő intézkedést, 
mulasztást tapasztal. Az észrevételre tett intézkedésre határidő kitűzésével visszajelzést jogosult kérni. A 
megállapításáról tájékoztatja az elnököt, szükség esetén az Elnökséget vagy a Társulási Tanácsot. 
 
VIII.7. A Társulás Munkaszervezete – PIU13 
 
VIII.7.1. A Munkaszervezet önálló jogi személyiségű költségvetési intézmény, amelynek vezetője a kinevezését 
követően 60 napon belül köteles – a Tanács határozatának megfelelő céllal, formában, tevékenységgel, 
összetétellel - megalakítani a Társulási Tanács által előírt szakmai, személyi, létszám-, bér- és egyéb működési 
költségvonzatával a Munkaszervezet apparátusát, költségvetését, elhelyezési tervét, és a Projekt Megvalósítási 
Egységet. 
 
VIII.7.2. A Munkaszervezet szervezeti ábrája a megállapodás melléklete.14 
 
VIII.7.3. A Munkaszervezet a támogatás elnyeréséig ügyvivő szervezetként (személyként) jár el. 
Pályázatnyerés és a támogatási szerződés megkötése esetén a Munkaszervezet (PIU) a legfontosabb 
szakemberekből álló menedzsmentből és munkatársaikból áll. A menedzsment szakember 
összetétele: 
 

1. PIU vezető (pl. a PIU Projektvezető menedzsere) 
2. PIU titkárság 
3. Mérnök 
4. Projektmenedzser  
5. Pénzügy 
6. Jogász 
7. Belső ellenőrzés 

                                                           
13 PIU – Project Implementation Unit, egyes munkaszervezeteket PME (Projekt Menedzser Egység) rövidítéssel is szoktak jelölni. 
14 Kivonat a Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozására vonatkozó Útmutatóból (Készült: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
megbízásából 2005. május 25., készítette a PricewaterhouseCoopers Kft., szakértők: Czéh Tibor, Tóth Klára, Dr. Pásztor Zsolt) 
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8. stb. 
 
VIII.7.4. A Munkaszervezet létrehozásáig annak ügyvivői feladatait a székhely szerinti 
önkormányzat, látja el, aki a Társulási Tanács megbízásából az átruházott hatáskörben eljáró 
Elnökség, illetve Elnök munkáltatói hatáskörébe tartozik.  
 
VIII.7.5. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó (munkaviszonyban, 
egyéb, munkavállalásra irányuló jogviszonyban való) foglalkoztatotti létszámot.  
 
VIII.7.6 A Munkaszervezet vezetője az intézményvezető, aki a Társulási Tanácsnak, illetve 
átruházott hatáskörben az Elnökségnek a munkáltatói hatáskörébe tartozik, és nekik számol be. 
Fölötte a munkáltatói jogokat – a kinevezést, felmentést kivéve - átruházott hatáskörben az 
Elnökség gyakorolja. A Munkaszervezetet ellenőrizheti a Társulási Tanács által felruházott 
jogkörénél fogva az ellenőrző bizottság.  
 
VIII.7.4. A Munkaszervezet feladatai 

 
VIII.7.4.1. A Munkaszervezet feladata az Ivóvízminőség-javító Programba tartozó feladatok 
ellátása, különösen: 

a) az Elnökséget, illetve Bizottságokat segítő közreműködés a Társulási Tanács üléseinek, 
döntéseinek előkészítésében, a Társulás feladatainak végrehajtásában; 

b) az Elnökség, valamint a Társulás Bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítése, 
feladatainak végrehajtása, a pályázatok elkészítése, benyújtása, az ivóvízminőség-javító 
beruházás lebonyolítása, majd a működtetés megszervezése, biztosítása; 

c) a folyamatos szervezeti, szakmai működés és működtetés biztosítása – a Társulási 
Tanács és az Elnökség által elfogadott munka- és ütemterv alapján. 

d) a Munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
e) a Munkaszervezet feladata a dokumentumok irattározása, őrzése, postázása; 
f) a Társulás működésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, könyvelése vagy 

könyveltetése, szükség esetén intézkedés a könyvvizsgálat elvégzésére; 
g) közreműködés az általános ügyintézési, ügyviteli feladatok ellátásában; 
h) folyamatos kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, különösen az NFÜ-vel, a KvVM-mel, 

a DARFT-tal, és a DARFÜ Kht-val, a térségben működő közigazgatási, hatósági 
szervezetekkel, intézményekkel, hasonló társulásokkal stb., a fejlesztési lehetőségek 
megismerése, és a bevonható központi és helyi források feltárása, megpályázása 
érdekében, az eredményes kivitelezésért, az egészséges ivóvíz szolgáltatás 
megteremtéséért; 

i) egyéb, a vonatkozó jogszabályban, a Társulási szerződésben, az SZMSZ-ben, vagy más 
határozatban vagy szabályzatban meghatározott feladatok. 

 
 
 

VIII.  Üzemeltetés 

 
IX.1. A Társulás az üzemeltetést a Munkaszervezete útján, üzemeltetői szerződés alapján a Békés Megyei 
Vízművek Zrt.-vel való együttműködéssel valósítja meg. A Békés Megyei Vízművek Zrt meglévő intézmény az 
önkormányzatok tulajdonában. 

 
IX.2. A Társulás által kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért a 
Társulásnak fizetendő díjba a Társulás beépíti a Kohéziós Alapból származó támogatásból épített létesítmények 
amortizációs költségét. 
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IX.3. A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a Társulás a Kohéziós 
Alapra, KEOP pályázatra, egyéb, pl. önkormányzati önerő kiegészítő támogatásra benyújtandó pályázatban foglalt 
átlagos üzemeltetési költségtervezetet (ld. részletesen rögzítve a később elkészítendő pénzügyi és gazdasági 
elemzésben) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.  
 
IX.6. A társulási szerződésben a társult Felek az együttműködési elveket állapítják meg.  A részletes üzemeltetés a 
társulási alapelvek mentén, és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek figyelembevételével és betartásával, a 
mindenkori körülmények ismeretében szabályozható és aktualizálható.  
 
IX.7. A Társulási Tanács a kiválasztott üzemeltetővel maga köti meg a szerződést, azt módosíthatja, megszüntetheti – a 
Társulási Megállapodás szerint. 
 
IX.7.1. A jogszabályi vagy egyéb módosulások kérdésében az Elnökség is jogosult eljárni.  
 
IX.8. A Program kivitelezése során megvalósult létesítmények üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetői szerződés 
megkötésére a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által készített minta szerződés alapján kerül sor. Ezáltal 
az üzemeltetői feladatok, illetve más oldalról a lakosságot érintő rendelkezések a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium jogutódaként létrejövő Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Társulások és Önkormányzatok Konzorciumának 
érdekkörében fő elveikben egységesek lesznek a Dél-alföldi régióban. 
 
IX.9. A Társulás együttműködik a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program szerveivel, amelyek szakembereik útján 
folyamatosan tájékoztatják a Dél-Alföldi Ivóvízprogram társulásait és azok tagjait a központi és regionális fejlesztési 
lehetőségekről, elősegítik azok megpályázását és lehívását, emellett tanácsadást, szakmai segítséget nyújtanak az 
Ivóvízminőség-javító Program résztvevőinek. 
 
IX.10. Az üzemeltető működésével szemben támasztott minimális szakmai követelmények a szerződés mellékletét 
képező Üzemeltetési Működési Kézikönyvben vannak szabályozva. Az ebben meghatározott követelmények betartását 
a Társulás az üzemeltetői szerződésben kötelezővé teszi a kiválasztott üzemeltető számára.  

 
 
 
 
 

IX.  Együttműködés, adatszolgáltatás 
 
 

X.1. A Tagok a saját közvetlen helyi önkormányzati tevékenységük során, az Ivóvízminőség-javító Program 
keretében betartják e Társulási Szerződés elveit. 
  
X.2. A tagok összehangoltan rendelkeznek a saját hatáskörben történő jogszabályalkotással, különösen a helyi építési 
szabályok illeszkedésének biztosításával, a projekt által érintett ingatlanok és infrastruktúra jogi helyzetének 
rendezésével (tulajdonjog, szolgalmi jog, földhasználati jog, telekhatár-rendezés stb.), továbbá minden olyan feladat 
ellátása tekintetében, amely nélkülözhetetlen a program eredményes végrehajtásához. 
 
X.3. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok  
- elsődlegesen területi, lakossági stb. – szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási 
szerződéseik Társulásuk, szükség esetén a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium vagy az abból létrejövő Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Társulások Konzorciuma számára való rendelkezésre bocsátására. A Társulás érdekkörébe 
tartozó adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint üzleti 
titokra. 
 
X.4. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a program megvalósítása érdekében 
használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem érintettek részére csak a szükséges mértékben 
korlátozottan, felhatalmazás alapján, az Elnökség írásbeli engedélyével adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, 
melyekkel kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos 
jogszabályok szerint járnak el. 
 

 
X. Eljárás a Társulás megszűnése esetén 

 
XI.1. A Társulás megszűnése esetén a tagok a hatályos jogszabályok szerint járnak el. 
 
A kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a Tagok – ellenkező megállapodásuk hiányában - vagyoni 
hozzájárulásai arányában kell felosztani. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon 
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megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A 
létrejött vagyon célvagyon, amelynek a lakosság egészséges ivóvíz-biztosítását kell szolgálnia. A célvagyon kötelező 
hasznosítási jellege nem jelenti azt, hogy az egyes tulajdonosoknak ne kellene a használati díjat a tulajdoni hányaduk 
után megkapni. 

 
XI.2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási 
szerződésben osztják fel. 
 
XI.3. A felosztás, illetve a felosztás utáni használati díj megállapításának elvei: 

− Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyon 
vagy vagyonszaporulat létrejöttéhez. (állami forrásokkal, egyéb támogatásokkal 
együtt összeadódó önerő). 

− A társuláson belüli tulajdoni arányokat. 
 
XI.4. A Társulás által közösen vállalt feladatok teljesítését és / vagy időtartamának leteltét követően 
a Társulási szerződés felmondását, a kilépést, vagy a megszüntetést bármely tag jogosult 
kezdeményezni – a Társulási szerződés, a társulási belső szabályzatok, valamint a hatályos 
jogszabályok, különösen az önkormányzati társulásokra vonatkozó törvény, államháztartásra 
vonatkozó jogszabályok betartásával. 
 
XI.5. A társulás tagjai a Társulási szerződés cél szerinti feladatainak teljesítése indokával, vagy a Társulási szerződés 
időtartamának leteltével – az elszámolás elfogadásra való előkészítésével és elfogadásával egyidejűleg - a 
megszüntetéséről vagy felmondásáról bármely tag kezdeményezése esetén hat hónapon belül kötelesek Társulási 
Tanácsot összehívni, és a megszüntető döntést meghozni. 
 
XI.7. A Tagok a közös tulajdon megszüntetéséig történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 
 

 
 
 

XI.  Záró rendelkezések 
 
 
XII.1. Ez a Társulási Szerződés valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó 
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik érvényessé és hatályossá. A polgármester 
és a jegyző (akadályoztatásuk esetén a Tag önkormányzat nevében jogerősen aláírók) aláírják a 
Társulás létrejöttének napjával a Társulási Szerződést és mellékleteit. 
 
XII.2. A Tagok rögzítik, hogy amennyiben a szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb ok miatt nem 
alkalmazható, vagy érvénytelen, az érvénytelen részek figyelmen kívül hagyásával hatályban marad, mivel a társult 
tagok szándéka az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtására és működtetésére jogszerűen létrehozandó, 
törvényesen működő társulás létesítésére irányult. 
 
XII.3. 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 
pályázásra adott lehetőséget, az NFÜ és a KvVM tájékoztatásával és felügyeletével. 
 
XII.4. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás között – szükség szerint érdekképviseleti vagy szakmai 
szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a társulás területe szerinti, 
illetékes és hatáskörrel rendelkező megyeszékhelyi bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
 
XII.5. A Társulási szerződés megkötésénél az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos 
jogszabályok az irányadók. 
 
XII.6. Ezt a szerződést a Tagok …. eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, a testületi határozatuk eredeti példányát a 
szerződéshez csatolták. 
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Kelt: ……………………………… 
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A Társulási Szerződést Képviselő-testületünk nevében és jóváhagyásával cégszerűen aláírjuk:  
 
 

Sor 
szám 

A tag önkormányzat 
neve, képviselője 

A tag önkormányzat 
székhelye 

Képviselő-
testületi 

határozat 
száma 

 
Cégszerű aláírás, 

bélyegző 

1. Békés Város 
Önkormányzata* 

5630 Békés 
Petőfi u. 2 sz. 

  

2. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata* 

5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7  

  

3. Bélmegyer Község 
Önkormányzatt 

5643 Bélmegyer Petőfi 
u. 2 sz. 

  

4. Bucsa Község 
Önkormányzata 

5527 Bucsa  
Kossuth tér 6 sz. 

  

5. Csabaszabadi Községi 
Önkormányzatt 

5609 Csabaszabadi 
Apáczai u. 6 sz. 

  

6. Csanádapáca Községi 
Önkormányzat 

5662 Csanádapáca 
Felszabadulás u. 31 

  

7. Csárdaszállás Községi 
Önkormányzatt 

5621 Csárdaszállás 
Petőfi u. 17 sz. 

  

8. Csorvás Község 
Önkormányzata 

5920 Csorvás 
Rákóczi u. 17 sz. 

  

9. Dévaványa Város 
Önkormányzatt  

5510 Dévaványa 
Hősök tere 1 sz. 

  

10. Doboz Nagyközségi 
Önkormányzat* 

5624 Doboz 
Kossuth tér 3 sz. 

  

11. Ecsegfalva Községi 
Önkormányzat 

5515 Ecsegfalva 
Fő u. 67 sz. 

  

12 Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

5525 Füzesgyarmat 
Szabadság tér 1 sz. 

  

13. Gerendás Község 
Önkormányzat 

5925 Gerendás 
Petőfi S. u. 2 sz. 

  

14. Geszt Község 
Önkormányzata 

5734 Geszt 
Kossuth L. u. 1 sz. 

  

15. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatt 

5500 Gyomaendrőd 
Szabadság tér 1 sz. 

  

16. Gyula Város 
Önkormányzata 

5700 Gyula 
Petőfi tér 3 sz. 

  

17. Kamut Község 
Önkormányzata* 

5673 Kamut 
Petőfi u. 106 sz. 

  

18. Kertészsziget Községi 
Önkormányzat 

5526 Kertészsziget 
Kossuth u. 1 sz. 

  

19. Kétegyháza 
Nagyközség 
Önkormányzata* 

5741 Kétegyháza 
Fő tér 9 sz. 

  

20. Kétsoprony Község 
Önkormányzata* 

5674 Kétsoprony 
Dózsa Gy. u. 11 sz. 

  

21. Körösladány 
Nagyközségi 
Önkormányzatt 

5516 Körösladány 
Dózsa Gy. u. 2 sz. 

  

22. Köröstarcsa Község 
Önkormányzatat 

5622 Köröstarcsa 
Kossuth tér 7 sz. 

  

23. Körösújfalu község 
Önkormányzatat 

5536 Körösújfalu  
Fő u. 14 sz. 

  

24. Kötegyán Községi 
Önkormányzatt 

5725 Kötegyán 
Kossuth u. 33 sz. 

  

25. Lőkösháza Község 
Önkormányzata 

5743 Lőkösháza 
Eleki u. 28 sz. 

  

26. Medgyesbodzás 
Község 

5663 Medgyesbodzás 
Széchenyi u. 38 sz. 
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Sor 
szám 

A tag önkormányzat 
neve, képviselője 

A tag önkormányzat 
székhelye 

Képviselő-
testületi 

határozat 
száma 

 
Cégszerű aláírás, 

bélyegző 

Önkormányzata* 
27. Méherék Község 

Önkormányzata* 
5726 Méhkerék 

Kossuth u. 80 sz. 
  

28. Mezőberény Város 
Önkormányzata* 

5650 Mezőberény  
Kossuth L tér 1 sz. 

  

29. Mezőgyán Község 
Onkormányzat 

5732 Mezőgyán 
Árpád u. 37 sz. 

  

30. Murony Község 
Önkormányzata* 

5672 Murony 
Földvári u. 1 sz. 

  

31. Okány Községi 
Önkormányzatt 

5534 Okány 
Kossuth u. 16 sz. 

  

32. Pusztaotlaka Községi 
Önkormányzat* 

5665 Pusztaottlaka 
Felszabadulás u. 10 sz 

  

33. Sarkad Város 
Önkormányzata* 

5720 Sarkad 
Kossuth u. 27 sz. 

  

34. Sarkadkeresztúr 
Községi 
Önkormányzat* 

5731 Sarkadkeresztúr 
Vörösmarty u. 7 sz. 

  

35. Szabadkígyós Község 
Önkormányzata* 

5712 Szabadkígyós 
Kossuth tér 7 sz. 

  

36. Szeghalom Város 
Önkormányzata 

5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-6 sz. 

  

37. Tarhos Község 
Önkormányzata* 

5641 Tarhos 
Petőfi u. 29 sz. 

  

38. Telekgerendás Községi 
Önkormányzat*  

5675 Telekgerendás 
Dózsa Gy. 13 sz. 

  

39. Újiráz Községi 
Önkormányzat 

4146 Újiráz 
Szabadság tér 1 sz. 

  

40. Újszalonta Községi 
Önkormányzat* 

5727 Újszalonta 
Béke u. 35 sz. 

  

41. Vésztő Városi 
Önkormányzatt 

5530 Vésztő 
Kossuth u. 62 sz. 

  

42. Zsadány Község 
Önkormányzata 

5537 Zsadány 
Béke u. 82 sz. 

  

 
 
 

Mellékletek 
 

1. sz. Melléklet: az Alapító Okiratot elfogadó önkormányzati határozatok 
2. sz. Melléklet: SzMSz 
3. sz. Melléklet: Munkaszervezeti ábra 
4. sz.  Melléklet: Üzemeltetői Kézikönyv 
5. sz. Melléklet: .,… 

 
 

 
 


