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Egyéb elıterjesztés
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2010. március 10-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselı-testület!
Békés Város Képviselı-testülete 383/2009. (XI. 26.) határozatával arról döntött, hogy a Délalföldi Regionális Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása érdekében létrehozni szándékozott
társuláshoz csatlakozni kíván, 8/2010.(I. 28.) határozatában pedig elfogadta az akkori Társulási
Megállapodást azzal a záradékkal, hogy kilép a társulásból, ha az önkormányzati hozzájárulások
összege túlzottan meghaladja a város anyagi erejét.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. március 9-én e-mailben érkezett
megkeresésében az alábbiakról tájékoztatta önkormányzatunkat:
A társulási megállapodás tervezete idıközben kisebb módosításon esett át, valamint
Almáskamarás és Nagykamarás is jelezte, hogy be kíván lépni a társulásba. A fenti záradék
határozatba foglalásának nincsen jelentısége, hiszen a pontos költségek ezután lesznek
meghatározva, melyrıl szintén a Képviselı-testületnek kell döntenie.
A határozati javaslatot a Megyei Önkormányzat az e-mailben feltüntetett minta alapján kéri
elfogadni, a lenti határozati javaslatok ennek megfelelıen kerültek megfogalmazásra.
Azt, hogy a jelen elıterjesztés a rendkívüli ülésre kipostázott meghívóban nem szerepel nem
az anyag elıkészítetlensége, hanem az indokolja, hogy – mint azt már fentebb jeleztük – a Megyei
Önkormányzat megkeresése március 9-én, a 2010. március10-i rendkívüli képviselı-testületi ülés
meghívójának kiküldését követıen érkezett. A Megyei Önkormányzat a Társulási Megállapodás
aláírásának végsı határidejeként 2010. március 16-át jelölte meg, amellyel ugyancsak nem
várhatjuk meg a soron következı képviselı-testületi ülést.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
I.

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi 8/2010. (I.28.)
határozatát.

II. 1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a jegyzıkönyv …….. számú
mellékletét képezı „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert, hogy a jegyzıkönyv ….. számú mellékletét képezı „Közép-Békési
Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását
aláírja.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert, hogy „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulásban Békés Város Önkormányzatát teljes döntési jogkörrel képviselje.

III.

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Almáskamarás és Nagykamarás
település társult tagként való csatlakozásához hozzájárul.

Határidı:

értelem szerint

Felelıs:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. március 9.
Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyzı
.....................................
Pénzügyi ellenjegyzı
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„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
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Preambulum

„

A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS önkormányzati képviselı-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 mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.)
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16-18. §-a,
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról rendelkezı 2008. évi CV. Tv.
illetve más hatályos jogszabályok alapján – abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıségjavító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az
ivóvízminıség-javító beruházásokhoz a megfelelı mértékő önerejük biztosítása mellett a Magyar
Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendı támogatás
lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a mőködtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán
alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani tudják,
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoztak létre.
A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös elınyök 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
ivóvízminıség javítása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult
objektumokat, berendezéseket a támogatási szerzıdésükben elıírt idıtartamig fenntartják, a vállalt
szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási szerzıdésük keretében gondoskodnak.
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I. A Társulás létrehozása

I.1. A Társulás tagjai, alapvetı adatai és mőködési szabályai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Békés Város Önkormányzata (5630 Békés Petıfi u. 2. sz.)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba Szent István tér 7)
Bélmegyer Község Önkormányzata (5643 Bélmegyer Petıfi u. 2 sz.)
Bucsa Község Önkormányzata (5527 Bucsa Kossuth tér 6 sz.)
Csabaszabadi Községi Önkormányzat (5609 Csabaszabadi Apáczai u. 6 sz.)
Csanádapáca Községi Önkormányzat (5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31)
Csárdaszállás Községi Önkormányzat (5621 Csárdaszállás Petıfi u. 17 sz.)
Csorvás Község Önkormányzata (5920 Csorvás Rákóczi u. 17 sz.)
Dévaványa Város Önkormányzat (5510 Dévaványa Hısök tere 1 sz.)
Doboz Nagyközségi Önkormányzat (5624 Doboz Kossuth tér 3 sz.)
Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva Fı út 67 sz.)
Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1 sz.)
Gerendás Község Önkormányzat (5925 Gerendás Petıfi S. u. 2 sz.)
Geszt Községi Önkormányzat (5734 Geszt, Kossuth u. 1 sz.)
Gyomaendrıd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrıd Szabadság tér 1 sz.)
Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula Petıfi tér 3 sz.)
Kamut Község Önkormányzata (5673 Kamut Petıfi u. 106 sz.)
Kertészsziget Községi Önkormányzat (5526 Kertészsziget Kossuth u. 1 sz.)
Kétegyháza Községi Önkormányzat (5741 Kétegyháza Fı tér 9 sz.)
Kétsoprony Község Önkormányzata (5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 11 sz.)
Körösladány Város Önkormányzata ( 5516 Körösladány Dózsa Gy. u. 2 sz.)
Köröstarcsa Község Önkormányzata (5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7 sz.)
Körösújfalu Községi Önkormányzat (5536 Körösújfalu Fı u. 14 sz.)
Kötegyán Községi Önkormányzat (5725 Kötegyán Kossuth u. 33 sz.)
Lıkösháza Község Önkormányzata (5743 Lıkösháza Eleki u. 28 sz.)
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat (5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 sz.)
Méhkerék Községi Önkormányzat (5726 Méhkerék Kossuth u. 80 sz.)
?
Mezıberény Város Önkormányzata (5650 Mezıberény Kossuth L tér 1 sz.)
Mezıgyán község Önkormányzata (5738 Mezıgyán Árpád u. 37 sz.)
Murony Község Önkormányzata (5672 Murony Földvári u. 1 sz.)
Okány Községi Önkormányzat (5534 Okány Kossuth u. 16 sz.)
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat (5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u. 10 sz.)
Sarkad Város Önkormányzata (5720 Sarkad Kossuth u. 27 sz.)
Sarkadkeresztúr Községi Önkormányzat (5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty u. 7 sz.)
Szabadkígyós Község Önkormányzata (5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7 sz.)
Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-6 sz.)
Tarhos Község Önkormányzata (5641 Tarhos Petıfi u. 29 sz.)
Telekgerendás Községi Önkormányzat (5675 Telekgerendás Dózsa Gy. 13 sz.)
Újszalonta Községi Önkormányzat (5727 Újszalonta Béke u. 35 sz.)
Újiráz Községi Önkormányzat (4146 Újiráz Szabadság tér 1 sz.)
Vésztı Városi Önkormányzat (5530 Vésztı Kossuth u. 62 sz.)
Zsadány Községi Önkormányzat (5537 Zsadány Béke u. 82 sz.)

-

-

-

-

a továbbiakban a Társulás Tagjai - az egyes önkormányzati képviselıtestületek határozata alapján
tartott társulási alakuló ülésükön hozott döntésükkel elhatározták, hogy létrehozzák a tag
önkormányzatok területén megvalósuló ivóvízminıség-javító program keretében önkormányzati
társulásukat,
amely önkormányzati társulás az ivóvízminıség-javító program megvalósítására, azaz: a beruházás –
fenntartás – mőködtetés céljából önálló jogi személyiségő költségvetési szervet hoz létre a hatályos
jogszabályok, különösen az 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttmőködésérıl, és a 2008. évi CV. törvény „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” alapján.
A társulásban résztvevık megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ülésén a
határozatképességhez legalább a Társulás Tagjainak több, mint fele kell jelen legyen, akik szavazata
eléri a leadható szavazatok több, mint felét.
A Társulási Tanács ülésén, ha a döntés meghozatalához egyszerő többség szükséges, akkor a
jelenlévı szavazatok számának több, mint fele kell egyetértsen a javaslattal. Ha a Társulási
Megállapodás minısített többséget ír elı valamely döntés meghozatalához, úgy a társulás tagjai
számának több mint fele és a társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges.
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-

-

A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése
szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás minısített többséggel hozott
határozattal történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott államigazgatási
hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban elıírt feltétel teljesülésének megszőnése
folytán bekövetkezı hatáskörmegszőnés miatt válik év közben szükségessé - a naptári év utolsó
napjával lehet. A felmondásról szóló minısített többségő szavazataránnyal hozott - döntést a
képviselı-testület legalább a tárgy év június 30. napjáig köteles meghozni és a társulás tagjaival
közölni. A megszőnés – jogszabály vagy a társulás ellenkezı rendelkezése kivételével – kizárólag az
év utolsó napjára szólhat.

I.2. A társulás neve:
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
I.3. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiségő közszolgáltató önkormányzati társulás, amely önállóan mőködı
és gazdálkodó költségvetési szerv (1997. évi CXXXV. Tv. a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl – 16-18.§).
I.4. A Társulás nyilvántartásba-vételi száma és adószáma:
Nyilvántartásba- vételi szám:
Adószám:
I.5. A Társulás képviselıje: a Társulás Elnöke
I.6. A Társulás székhelye: 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. sz.
I.7. A Társulás alapításkori vagyona:
1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint, mely a Dél-alföldi Ivóvízminıségjavító Konzorcium Konzorciumi Tanácsának határozata alapján biztosított.
I.8. A Társulási Megállapodás területi hatálya:
A Társulási Megállapodás területi hatálya a társulásban résztvevı települési önkormányzatok közigazgatási
területére terjed ki.
I.9. A Társulási Megállapodás idıbeli hatálya:
A társulási megállapodás határozatlan idıre, de legalább a közös forrásteremtés, majd sikeres pályázás
esetén a Támogatási Szerzıdésben elıírt Ivóvízminıség-javító Program beruházási és mőködtetési
idıtartamra jön létre – az e szerzıdésbe foglalt feltételekkel:
A társulási megállapodás – szerzıdésszegés nélküli – módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás
bármely tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb szerzıdésekben, megállapodásokban vállalt
feltételek, a tagok határozata, ezek hiányában a hatályos jogszabályok, különösen a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló törvény szabályai betartásával kezdeményezheti.
I.10. A Társulás létrejötte
a)
b)

c)

d)

Alapításkor a Társulás tagjainak 100 %-os egyetértése szükséges a Társulási Megállapodás
jóváhagyásához.
A Társulás megalakultnak tekintendı, ha a résztvevı képviselı-testületek mindegyike – a saját szervezeti
és mőködési szabályai szerinti - minısített többséggel:
- jóváhagyta a megállapodást,
- megválasztotta képviselıjét,
- és a Társulás alakuló ülése kimondta a megalakulását a Társulási megállapodás elfogadásával.
A Társulás létrejöttét követıen a Társulási Tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott, és a
társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben. Ezt a felhatalmazást a tag
önkormányzat képviselıtestülete adhatja meg a társulás számára, és az így hozott társulási döntést ezáltal
a képviselıtestület kötelezınek fogadja el.
A Társulás Elnöke az Alapító okiratot és a Társulási Megállapodást megküldi:
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− az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes Dél-alföldi
Regionális Államigazgatási Hivatalnak, valamint,
− a jóváhagyásától számított 8 napon belül a székhely szerint illetékes Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságának (MÁK) bejegyzés céljából.
e)
f)

A megállapodás melléklete a tag önkormányzatok minısített többséggel meghozott egyetértı
képviselıtestületi határozata a társulásba való belépésrıl és a képviselı(k) személyérıl.
A társulási megállapodást valamennyi település képviseletében a polgármester és a jegyzı írja alá.
Akadályoztatásuk esetén a saját helyettesítési szabályaikat kell alkalmazniuk.

I.11. A Társulási Megállapodás módosítása, jogok és kötelezettségek:
a)

b)

Az összes társult tag - társulási szerzıdés szerinti - minısített szavazattöbbségével hozott határozat
szükséges:
• a Társulási megállapodás módosításához;
•
a Társulási megállapodás, illetve a Társulás megszüntetéséhez;
•
a Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
•
a társulási megállapodás együttes társulási feladat teljesítése közbeni felmondásához
Tagi jogok és kötelezettségek:
b/1. A társult tagsággal járó feladatok teljesítése:
- A Társulási szerzıdésben, a Támogatási Szerzıdésben vagy ezekhez kapcsolódó szerzıdésben,
határozatban vállalt kötelezettségeket, és az ebben vállalt idıtartam alatti mőködtetést kötelezı
teljesíteni, tehát, e teljesítési kötelezettség idıtartama alatt a tagsági viszony kártérítési és
kártalanítási kötelezettség nélkül nem mondható fel, nem szüntethetı meg, esetleg – kivételes
esetben – a Tagok minısített többségének jóváhagyása mellett, a Támogató elızetes írásbeli
hozzájárulásával, a társulás további mőködıképességének fenntartását biztosító megállapodás
létrejöttével.
- A társulási megállapodást általában a társulás Tagja részérıl – kártérítési és kártalanítási
kötelezettség nélkül felmondani akkor lehet, ha a felmondás nem sérti a társulási
megállapodásban foglaltakat, a hatályos jogszabályokat, különösen a helyi önkormányzatokról
rendelkezı 1990. évi LXV. tv-t, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv-t.
- A kilépés engedélyezésérıl 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 személyiségő 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 határidıt követı 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 fizetendı 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 kamatot és
késedelmi kamatot, de 4 hónapot meghaladó késedelem bekövetkezésétıl emellett még további
3 %-kal emelt késedelmi kamatot jogosult a Tanács felszámolni késedelmi kamatként.
- A Társulási Tanács a társult tagok minısített többséggel hozott határozatával, a naptári év
utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a Társulási szerzıdésben vagy a
Társulási határozatban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget.
- Kizárási oknak minısül különösen:
• ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére,
a felszólítás kézhezvételét követı 60 napon belül sem tesz eleget,
• ha a Tag a Társulás mőködéséhez szükséges döntési vagy elızetes egyeztetési
kötelezettségének nem tesz eleget;
• ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy veszélyezteti a hatékony együttmőködést.
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-

c)

d)

A kilépı Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelısséggel tartozik a kilépésével a többi Tagnak a program
megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért, többletköltségekért. (Ide
értendı többek között a beruházás átalakítási kényszere, módosított tervek, szervezet átalakítása,
üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.)
A társulás megszőnése:
- A társulás megszőnik a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl rendelkezı
hatályos jogszabályok szerint és esetekben.
A társulás tagjai a társulás megszőnésekor kötelesek egymással elszámolni. Ellenırzési és beszámolási
kötelezettség:
- A polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselı-testületének a társulás
tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról a képviselıtestületének.
- A társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerőségi és gazdasági
szempontból ellenırzik a társulás mőködését.
- A Társulás tagjai létrehozzák ellenırzı szervüket, amely csak a Társulási Tanácsnak van
alárendelve és a Társulási Megállapodás ill. ha külön elfogadásra kerül, az SzMSz keretei
között, a saját Munkaterve és Ügyrendje szerint mőködik.
- Az Ellenırzı Bizottság minimum 3, maximum 5 tagból álló, a Társulási Tanács tagjai által
választott szervezet.

I.12. A Társulásból történı 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
szerzıdés alapján használati díj illeti meg.
I.13. A Társulási Szerzıdés 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
szerzıdés, a Társulási szerzıdés, vagy a tag egyéb vállalása szerint felmerült kár és költség. Egyben a tartozás
csökkenthetı a társulásból ki nem vihetı, maximum 2 évi bérleti díj beszámításával.

II. Általános célok, alapelvek és kötelezettségek

II.1. Általános cél
A fı társulási cél a döntı részben, várhatóan 90 % - ban KEOP pályázaton, az Európai Uniótól és a hazai központi
költségvetésbıl elnyerhetı, vissza nem térítendı támogatással megvalósuló vízgazdálkodási projektek - az Ötv1-ben,
a Vgtv2-ben, egyéb jogszabályokban elıírt, a helyi önkormányzatokat terhelı egészséges ivóvíz-ellátási közfeladat
hatékony, de ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentıs növelése nélküli ellátása.
II.2. Társulási alapelvek
◙ önkéntesség és szabad elhatározás;
◙ egyenjogúság tiszteletben tartása;
◙ kölcsönös elınyök;
◙ arányos teherviselés.
II.3. Általános kötelezettségek vállalása a társult önkormányzatok részérıl
A helyi önkormányzatok, mint az adott közfeladatok ellátásáért felelıs szervek:
- együttmőködnek egymással és a projektben közremőködı egyéb szervekkel, szervezetekkel a Program
végrehajtásában, a beruházás mőködtetésében;
- költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját forrást;
- gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerő mőködtetésérıl és a
kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról;
- költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgáltatás hosszú távú,
fenntartható mőködtetésének és fejlesztésének személyi, intézményi, pénzügyi és gazdasági feltételeit;
- helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintő jogszabályokkal összhangban, biztosítják a
projekt mőködtetésének helyi jogszabályi feltételeit,
- eredményes pályázat esetén a pályázati feltételek és finanszírozási célokkal kapcsolatos kötelezettségek
betartása.
1

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
A helyi önkormányzatokról rendelkezı 1990. évi LXV. törvény
2
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
3
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III. 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 szerzıdést. Ennek keretében megvalósítják a saját lakosságukat szolgáló ivóvízminıség-javító projekt
beruházásait.
Másrészt a Tagok a Társulási megállapodásuk keretében kijelentik és megerısítik, hogy a Program elıkészítése
során elfogadásra kerülı dokumentációba foglaltakat tiszteletben tartják, a racionálisan kialakított objektumelhelyezés, 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 mőszaki-, technikai színvonalon, és a környezetet védı rendszerben
kívánják megoldani, amely megfelel a hazai és nemzetközi jogszabályoknak, szabványoknak és elvárásoknak, a
helyi viszonyoknak, és a lakosság érdekeit tartja szem elıtt.
III.3. E rendszer kialakítása érdekében az I. fejezet 1.) pontjában meghatározott önkormányzatok képviselı-testületei célul
tőzik ki pályázat útján elérhetı pénzügyi támogatások elnyerését. E támogatások elsısorban az Európai Unió
Kohéziós Alapjából, a Környezet és Energia Program (KEOP) keretében 2007-2013. között kiírt pályázatokon
elnyert vissza nem térítendı támogatásból származhatnak és várhatóak. A társulás és az egyes tagok külön is
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az önrészre további hazai forrású, vissza nem térítendı támogatást,
esetleg kamatmentes hitelt nyerjenek el.
III.4. A társult önkormányzatok feladata – az önerı biztosítása mellett – e források megszerzése, az ehhez szükséges
pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggı feladatok közös megoldása – a társulási cél
szerinti ivóvízminıség-javító környezetvédelmi beruházás elvégzése, melyhez a Társulás az e feladat ellátására
forrással nem rendelkezı kistelepülések részére lehetıségeihez mérten támogatást biztosít.
III.5. A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében:
− az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelı minıségő egészségesebb ivóvíz
biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó lakosság számára;
− az elıkészítı szakaszban felmért állapotnál lényegesen jobb állapotú ivóvízhálózat.
III.6. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok valamennyien részt vettek a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító
Konzorcium keretében a 2005-2009-ben, regionális szinten zajló projekt elıkészítı szakasz munkájában, a
megfelelı dokumentáció létrejöttéhez a tervezık, tanulmánykészítık rendelkezésére bocsátották a birtokukban
lévı adatokat, ismereteket. Együttmőködtek 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
Ivóvízminıség-javító Konzorcium közös tulajdonába került vagyon (elsıdlegesen tervdokumentációk,
tanulmányok stb.) közös hasznosítása érdekében a továbbiakban is folyamatosan együttmőködik a Dél-Alföldi
Ivóvízminıség-javító Program elıkészítésében résztvevı Gesztorral – a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanáccsal (DARFT) -, illetve, a Munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft-vel.
III.8. A Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium által a Program elıkészítési szakaszában elkészíttetett, közös
tulajdonú és használatú dokumentumai, egyéb szellemi termékei használati jogának biztosítása, illetve, a további
összehangolt megvalósítás, a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Programban résztvevı társulások, illetve, azok tag
önkormányzatai érdekében közös fellépés – különösen további, az önerı mértékét csökkentı források közös
megszerzése céljából és érdekében a Társulás tagja kíván lenni a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulások együttmőködésének.
III.9. A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program keretében kiépült – együttesen hatékonyabb – érdekképviselet
biztosítása érdekében szükség esetén együttmőködik a Társulás a szomszédos, vagy beruházási, mőködtetési stb.
szempontból érintett, társulásokkal, s a többi, a Dél-alföldi Régióban létrejött Társulással, az elıkészítésben,
végrehajtásban, mőködtetésben résztvevı szakmai szervekkel, szervezetekkel.
III.10. A Társulás a megalakulását követıen az egészséges emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz biztosítását szolgáló
beruházásokhoz forrásteremtésre, a beruházások kivitelezésére, majd a létrejövı rendszer mőködtetése érdekében
hozza létre szerveit és szervezeteit.
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III.11. E szerzıdés aláírásával a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program megvalósításában résztvevı
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 megfelelı, elérhetı
biztosítása, dokumentálása;
c) egyes civil szervezetek, lakossági szervezıdések bevonása a kommunikációs tevékenységbe, a helyi
feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, jogkövetı elfogadtatásának elısegítése
céljából;
d) a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és külsı pénzeszköz, mint hitel,
egyéb tıkebevonás stb.) biztosítása,
e) a társulási célok és feladatok mentén a helyi jogalkotás és döntéshozatal tervszerő, 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 minıségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
k) minél szélesebb körő közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a települések között;
l) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási közös költségek
megelılegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból vagy kötelezı a
megelılegezése);
m) a mőködtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos biztosítása, fenntartása;
n) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során;
o) az aktiválásban folyamatos együttmőködés.
III.12.2. Mőszaki területen:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

a Társulás térségében az ivóvíz szolgáltatás helyzetének, mőszaki állapotának, a lakossági szükségletnek,
ezek változásának, alakulásának módszeres figyelemmel kísérése, nyilvántartása;
a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok kivitelezésre történı
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 mőszaki – összefoglalója, valamint egyéb
dokumentációk, amelyek szükségesek a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként;
a helyszínek elıkészítése és építkezés;
jogilag tiszta együttmőködés a kivitelezıkkel;
szakértıi, építési, közbeszerzési stb. szerzıdések megkötése;
mőszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete;
a projekttel összefüggı egyéb felmérések, mőszaki megoldások, szervezési feladatokban való részvétel;
a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltekkel történı átadás-átvétele,
üzemeltetésének biztosítása.

III.13. Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a pályázatban, majd társulási
megállapodásban rögzítettek megvalósítására a Támogatási megállapodásban foglalt elıírásoknak megfelelıen.
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 létesülı mővek esetén az érintett Tagok forrásbiztosításával.
III.15. A Tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok biztosításának kötelezettsége a
pályázat(ok)hoz szükséges önerın felül magába foglalja az esetleges beruházási költségnövekedést, az
árfolyamkülönbségbıl 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 mőködésével kapcsolatban felmerülı költségek költségvetési biztosítására, pontosan, határidıben
történı 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 együttmőködnek egymással, a Társulási Megállapodásban
rögzített elveket betartják, belsı mőködésük során minden tekintetben gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a
megvalósítást, illetve azt, hogy a késıbbiekben a többi tag számára indokolatlanul ne akadályozzák a rendszer
mőködését.
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III.17. A Tagok – tekintettel a regionális együttmőködés jelentıs szerepére – a Társulási Megállapodásban
megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított mőködési-felelısségi 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.
III.19. A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Társulásnak jogellenes
(szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többletköltséget okoznak, e magatartásukért felelısséggel
tartoznak, és ezért a Társulás Társulási Tanácsa ıket 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 Közremőködı Szervezete felé az
Európai Uniós támogatások pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenırzési rendjérıl szóló jogszabályok alapján
a Közremőködı Szervezettel megkötendı Támogatási szerzıdésben lefektetett szempontok szerint lesznek
felelısek (garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek).
III.22. A Tagok kijelentik, hogy kizárólag az általuk Jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséért
felelısek, a Társulás bármely más Tagja által vállalt kötelezettség (pl. hozzájárulás biztosítása) átvállalására nem
kötelezhetıek. Amennyiben a társulás nevében vállalt, egyes nem fizetı tag kötelezettségét más tag vagy tagok –
az ivóvízminıség-javító intézkedések végrehajtása érdekében teljesítik, jogosultak – az adós külön hozzájárulása
nélkül, a társulási megállapodás létrejöttével érvénybe lépı – társulási megállapodás szerinti biztosítékokkal és
szankciókkal élni.
III.23. A társulás nem hozhat jogszabállyal, vagy - a támogató elızetes írásbeli hozzájárulása esetét kivéve - a társulás
által megkötött támogatási szerzıdéssel ellentétes intézkedést.

IV. A társulási megállapodás típusa, mőködési elvei
IV.1. A Társulás - az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi költségvetésbıl támogatott,
jövedelemtermelı környezetvédelmi projektek támogatási címzettje (kedvezményezettje) lehet, a
vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért felelıs 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 elıírások alapján felelıs 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 a Társulásban való részvételen
keresztül
o azzal a feltétellel, hogy, mint a hatályos hazai jogszabályok alapján jogi személyként létrehozható,
helyi önkormányzati társulások, fıszabályként 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 mőködési
idıtartama legalább a projekt beruházási szakaszának lezárásáig, ill. a támogatási szerzıdésben foglalt
mőködtetésre elıírt idıtartamig tart – a Társulási megállapodásban vállalt kötelezettség szerint részt
vesznek.

V. A Társulás szervezeti és mőködési szabályai
V.1. A legfıbb döntéshozó szerv a társult tagok összességét jelentı Társulási Tanács.
V.2. A Társulási Tanácsba a tagokat a tag önkormányzat delegálja.
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
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arányokat 2 tizedesjegy pontosságig kell kiszámítani, és a kerekítést a kerekítés szabályai szerint kell elvégezni. A
Tagok az alábbi szavazati arányokat fogadják el:

Sorszám

A tag önkormányzat neve

1.

Békés

2.

2013-ban
becsült
vízigény
em3

arányszám

számítási mód

szavazat

775,18

9,45

1+9

10

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.

Gyomaendrıd

513,58

6,26

1+6

7

16.

Gyula-Városerdı

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

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.

Lıkösháza

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.

Mezıberény

391,83

4,78

1+5

6

29.

Mezıgyán

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
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2013-ban
becsült
vízigény
em3

Sorszám

A tag önkormányzat neve

arányszám

41.

Vésztı

246,95

3,01

1+3

4

42.

Zsadány

58,65

0,72

1+1

2

Összesen

8 201,14

100,00

számítási mód

szavazat

142

V.3. A Tagot a Társulási ülésen a polgármester vagy annak meghatalmazottja, vagy a Tag képviselıtestülete által –
határozattal igazoltan - kijelölt személy képviselheti.
V.4. A Tag egy képviselıt jelölhet ki, akinek szavazata az V.2. pont szerinti szavazati arányuk szerint kerül figyelembe
vételre a határozathozatalnál.
V.5. A Társulási Tanács az általa elfogadott Társulási Megállapodás, valamint az egyéb szabályzatok és társulási
határozatok szerint mőködik, a hatályos jogszabályok alapján.
V.6. A Társulási Tanácsban egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok, több mint a felével.
V.7. A társulás fı mőködési szabályai:
•
•
•
•
•
•

A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
A jogi személyiséggel rendelkezı társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek
szaporulata a társulást illeti meg.
A társulás költségvetési felügyeletének rendjét a társulási megállapodás rögzíti.
A társulás, mint jogi személyiséggel rendelkezı, 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, ivóvízminıség-javító
fejlesztési célú pályázat benyújtására jogosult.
A Társulás önkormányzati közfeladat ellátására, és a kapcsolódó önkormányzati vagyon
kezelésére jogosult,
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azt figyelembe véve, hogy:
• A helyi önkormányzatoktól elkülönült, önálló költségvetéssel és bankszámlával
rendelkezik, így költségvetése, pénzgazdálkodása a helyi önkormányzatoktól független;
• vállalkozásokban való részvételére, mőködésére, a vagyon feletti tulajdonosi és
rendelkezési jogosultságaira, a helyi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó
szabályok az irányadók, így a projekt során létrejövı vagyontárgyak hasznosítása és a
kapcsolódó közszolgáltatások ellátása terén csak a társulási megállapodásban
meghatározottak szerinti jogosultságokkal rendelkezik;
• a helyi önkormányzatokat megilletı – 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 rendelkezı, újabb önkormányzati társulást nem hozhat
létre;
V.8. A képviselı-testületek és a Társulás külön megállapodásokat köthetnek az ivóvíz-minıség javító beruházási, majd
mőködtetési feladatok biztosítása érdekében.
V.9. A Társulás tagjai a fizetési kötelezettségek (önrész, tagi hozzájárulás stb.) nem teljesítése esetére irányadó
eljárásként - a Társulási Tanács konkrét esetben hozott határozatával – lehetıvé teszik az azonnali beszedési
megbízás - inkasszó – alkalmazását – a társulási megállapodás szabályai szerint.
V.10. A társulás tagja az általa választott képviselıt visszahívhatja, egyidejőleg rendelkeznie kell az utódlásról.

VI. 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 közmő). Az ilyen vagyontárgyak használatára, illetve
vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a tulajdonossal (tulajdonosokkal) külön megállapodást
köthet. Ellenkezı 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.
VI.1.2. A különtulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a késıbb keletkezett külön- és magántulajdonú hányadok
elkülönítése, kezdettıl pontos nyilvántartása érdekében a társulásba bevitt vagyontömeg tulajdoni, használati
viszonyait, fennálló vagyoni értékő jogokat (szolgalom, jelzálogjog stb.) a jogosultaknak, kötelezetteknek
közölni kell, s nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy vagyoni értékő jog, kötelezettség, teher értékét –
amennyiben a társult felek azt minısített szavazattöbbséggel elfogadják-, a nyilvántartási értéken kell
számításba venni, ennek hiányában adó- és értékbizonyítvány kiadásával, vagy közösen megrendelt
értékbecsléssel (lehetıleg igazságügyi szakértı által készítve) kell megállapítani. Ha a külön költséget igénylı
értékbecslés kisebbségben maradt tagok kívánságára történik, ık kötelesek lélekszámuk vagy vagyoni
hányaduk (vagyoni hozzájárulásuk) arányában megelılegezni a költségeket. Ha indokolatlannak minısül az
így felmerülı költség, a kisebbségben szavazók terhe marad.
VI.1.3. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács -vagy ilyen irányú Társulási Tanácsi határozat alapján
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 kell készíteni.
VI.1.5. 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 mőködtetett vagyonnal
biztosított szolgáltatás, egyéb mőködés ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni.
VI.2. A Társulás vagyonának köre:
•
az alapítói vagyon,
•
a tagok vagyona, amely lehet:
bevitt, saját tulajdonú
14

-

•
•
•
•
•

bevitt vegyes tulajdonú,
vagy a Társulás fennállása alatt keletkezett,

lehet:
részben vagy egészében társulási tulajdonú,
egyéb vegyes tulajdonú
támogatások
az éves társulási hozzájárulás befizetései
a tagok támogatáshoz befizetett önrésze,
egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékő jog (pl. a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium
vagyonából a társulást vagy a tagokat megilletı tulajdoni hányad vagy vagyoni értékő jog)
egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat)

VI.2.1. A projekt legjelentısebb mértékő külsı 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 vagyonát a Dél-alföldi Ivóvíz-minıségjavító Konzorcium biztosítja illetıleg a késıbbiek
során a Tagok által fizetendı pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás, továbbá az egyéb bevételek képezik.

VI.2.2.2. A mőködési hozzájárulás a Társulás részére a Társulási Tanács döntése szerint fizetendı a Tagok által a
munkaszervezet fenntartása céljából, mindaddig, amíg ennek finanszírozásához a Társulás forrásokhoz nem
jut.
VI.2.2.3. A Tagok a Társulás mőködésének finanszírozását a tervezett vízfelhasználás arányában (V.2.) viselik. A
Társulás alapításának évében ez 2 Ft/m3/év, majd az ezt követı években 2,5 Ft/m3/év. E mértéktıl a
Társulási Tanács minısített többségi szavazattal hozott határozatával eltérhet.
VI.2.2.4. A Tagok vállalják, hogy a Társulás mőködési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját
költségvetési rendeleteikben biztosítják.
VI.2.2.5. A Tagok a mőködési hozzájárulás összegét - az önkormányzati költségvetésük elfogadását követıen –
legkésıbb minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. Az elsı évi mőködési
költségét az alakuló ülést követıen 30 napon belül minden tag önkormányzat köteles a Társulás részére
megfizetni.
VI.2.3. Egyéb önkormányzati hozzájárulás (önerı)
VI.2.3.1. A Társulás további bevételét képezi a Tagok által az alapítói és mőködési hozzájáruláson felül a projekt
biztosításához szükséges önerı megfizetése, mely saját költségvetésbıl ill.egyéb ezt kiváltó támogatásból
biztosítható a tag részérıl.
VI.2.3.2. A Tagok az egyéb önkormányzati hozzájárulás összegét kötelesek azon idıpontig biztosítani, mely idıpontig a
pályázati feltételek vagy a támogatási szerzıdésben rögzített elıírások meghatározzák. Szükség szerint az
önerı biztosításának határidejérıl, ütemezésérıl a Társulási Tanács külön határozatot hozhat.
VI.2.4. 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 elıírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására szabad
felhasználni.
VI.2.5. Egyéb bevételek
A Társulás további bevételét képezik
- a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységbıl származó bevételek,
- a Társulás vagyonának hasznosításából származó hozadék (bérleti díj, kamat stb.),
- természetes és jogi személyek befizetései, felajánlásai, hozzájárulásai.
VI.3. A Társulás gazdálkodása
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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 jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzését a költségvetési szervek
ellenırzésére jogosult szervek és a Támogató(k) mellett a társult települési önkormányzatok végzik.
Ennek keretében vagy ezen túlmenıen a Társulás, vagy Elnöksége szakmai ellenırzés céljára a
Társulás saját ellenırzı szervét, vagy erre szakosodott ellenırt is igénybe vehet.
VI.3.4. A Társulás az Áht. és Ámt. Alapján gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási
Tanács határozatban állapítja meg.

VII. A társulás tagjának jogai és kötelességei

VII.1. A Társulás tagjának jogai
VII.1.1. A Társulás tagja képviselıje útján:
a.) részt vehet a Társulás szerveinek ülésén, rendezvényein, közremőködhet tevékenységében, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Mőködési 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 érintı bármely kérdésben.
i.) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselıihez és szerveihez, felvilágosítást
kérhet tılük a Társulás bármely tevékenységérıl, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ
adni, betekinthet a Társulás irataiba.
j.) részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó elınyökbıl.
VII.2. A Társulás tagjainak kötelességei
VII.2.1. A Társulás tagja köteles:
a.) a Társulási Megállapodást, a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, egyéb szabályzatait és
határozatait betartani.
b.) rendszeresen részt venni a tagságával mőködı társulási szervek ülésén, munkájában, elısegítve 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 keletkezı ügyekhez a szükséges adatokat és
információkat továbbítani a Társuláshoz.
f.) Az elıírt és vállalt befizetéseket teljesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetıség szerinti gyarapítani.

VIII. A társulás szervei

VIII.1. A Társulás szervei
VIII.1.1. A Társulási Tanács, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a Társulás Elnökhelyettesei, a Társulás
Bizottságai, valamint a Társulás Munkaszervezete.
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VIII.1.2. A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei a határozatait nyílt szavazással, egyszerő
szótöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben jogszabály vagy a Társulási Megállapodás
minısített szavazati arányt ír elı.
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 Mőködési 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 legfıbb döntéshozó szerve a Tagok delegált képviselıibıl álló Társulási Tanács.
VIII.2.2. A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által átruházott
önkormányzati társulási közös feladat-és hatáskörökben.

VIII.2.3. A Társulási Tanács mőködése
VIII.2.3.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két alkalommal tartja. A Társulási Tanács
üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze 8 nappal az ülést
megelızıen. A Társulási Tanács ülését az Elnök vezeti. Az alakuló ülést Békéscsaba Megyei Jogú Város
képviselıje vezeti, aki e jogát átadhatja más Tag képviselıjének.
Abban az esetben, ha a Társulási Tanács ülése határozatképtelen, a Társulási Tanács ülését 15 napon belül
ismételten össze kell hívni. Ennek idıpontját az eredeti ülés meghívójában elıre közölni lehet. A változatlan
napirendekkel összehívott megismételt Társulási Tanács ülés a megjelentek számára és szavazati arányára
tekintet nélkül határozatképes.
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VIII.2.3.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulási Megállapodásban, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott idıpontban;
b) a társulás bármely tagjának –napirendet tartalmazó- indítványára;.
c) az Elnökség vagy az Elnök által meghatározott idıpontban,
d) az ellenırzı szervezet által kért határidın belül, a napirend közlésével,
e) az illetékes Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal kezdeményezésére.
VIII.2.3.3.
A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétıl kezdıdıen – folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni a következık szerint:
…/….. év (… hónap…nap) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”TT. számú határozat
VIII.2.3.4. A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelezı.
VIII.2.3.5. Szavazni a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályok útján lehet, azzal, hogy helyettesítéssel
megbízható az önkormányzati társulás másik tag településének képviselıje is.
VIII.2.3.6. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán
túl:
a) az Elnökség tagjainak kinevezése, a Társulás Elnökének, Elnökhelyetteseinek, az ellenırzı szervezet,
szükség esetén más bizottságok tagjainak megválasztása;
b) a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása;
c) döntés vagyonkezelıi ill. üzemeltetıi jogviszony létesítésérıl, módosításáról vagy megszüntetésérıl;
d) intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetıjének kinevezése;
e)
gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel;
f)
Szükség esetén a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása;
g)
a Tagok által fizetendı hozzájárulások mértékének meghatározása, módosítása, vagy – minısített
szavazattöbbséggel hozott határozattal - elengedése;
h)
döntés ingatlan, bruttó 500 eFt értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása, eladása, a társulási
vagyon megterhelése kérdésében;
i)
döntés bruttó 500 eFt értéket meghaladó kötelezettségvállalás, vagy a Társulás mőködési körébe
nem tartozó ügyek eldöntése kérdésében; (kivéve a munkaszervezet mőködtetésével kapcsolatos
folyamatos ügyek, melyben az Elnökség határoz)
j)
ideiglenes vagy tartós feladattal megbízott munkabizottság létrehozása, tagjainak megválasztása;
VIII.2.3.7. Amennyiben a döntést igénylı kérdésben nem születik határozat, elıször a határozathozatalt meg lehet
ismételni, vagy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tőzhetı, illetve a döntési javaslat újratárgyalható.
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés, a határozatot elvetettnek kell tekinteni.
VIII.2.3.8. A Társulási Tanács üléseirıl az önkormányzati törvény képviselı-testületi üléseinek jegyzıkönyveire
vonatkozó szabályok szerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a Társulás Elnöke és a
Társulási Tanács által hitelesítésre választott Tag írja alá. A jegyzıkönyvet, az ülést követı 15 napon belül
meg kell küldeni az illetékes Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak. A jegyzıkönyvre
vonatkozó további szabályokat a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazhat.
VIII.2.3.9. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
VIII.2.3.10. A Társulási Tanács egyszerő szavazattöbbséggel, vagy az Elnökség határozata alapján írásbeli szavazást
rendelhet el.
VIII.2.3.11. Az írásbeli szavazás rendje:
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét írásban kell a tagokkal közölni, akik a kézhezvételtıl
számított 3 munkanapon belül kötelesek írásos szavazatukat leadni. A határozat tervezet és a döntés
írásbeli közlése postai úton, faxon, elektronikus aláírással ellátott küldeményben történhet. A döntést a
Társulás Elnökéhez kell megküldeni. A határozatot a 4. munkanapon kell meghozottnak tekinteni abban
az esetben, ha a határozatképességnek és a határozathozatalnak megfelelı számú szavazat összegyőlt.
Eltérı tartalommal beérkezett iratok közül azt kell érvényesnek tekinteni, amelyet a Tag külön megerısít.
VIII.2.3.12. A Társulási Tanácsi meghívó, a tagoknak küldendı írásbeli anyagok, közlemények e-mailben, faxon,
postán és kézbesítéssel is kiküldhetık, kivéve, ha ettıl eltérı határozat szerint azt csak ajánlott,
tértivevényes postai küldeményként lehet megküldeni.
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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 késıbbi tisztújító ülésén, a
képviselık jelölése alapján, minısített szótöbbséggel, határozatlan idıre választja meg.

VIII.3.1.2. Az Elnökség tagjai az Elnök, az Elnökhelyettesek
VIII.3.1.3. Az Elnök, az Elnökhelyettesek és az Elnökségi tagok a Társulási Tanács minısített többséggel hozott
határozatával visszahívhatók.
VIII.3.1.4. Az Elnökség Társulási Megállapodásban nem szabályozott hatáskörét és faladatait, valamint mőködési
szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a Társulási Tanács határozatai részletesen
szabályozhatják.

VIII.3.2. A Társulás Elnökségének mőködése
VIII.3.2.1. Az Elnökség üléseit évente szükség szerint, de minimum 6 alkalommal tartja.
VIII.3.2.2. Az Elnökség üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén a Társulási Megállapodásban vagy a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, ezek hiányában az Elnök által meghatározott Elnökhelyettes
hívja össze. Ha az Elnökség ülését nem hívják össze, azt az Ellenırzı Bizottság elnöke jogosult
összehívni.
VIII.3.2.3. Az Elnökség ülését össze kell hívni:
a) a Társulási szerzıdésben, illetve az Elnökség munkatervében meghatározott idıpontban;
b) a Társulási Tanácsi határozatban foglalt felhívásra;.
c) az Elnök, vagy az Elnökség bármely tagja által írásban kért idıpontban, a napirend megjelölésével,
d) az Ellenırzı Bizottság által kért határidın belül, a napirend közlésével,
e) az illetékes Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal kezdeményezésére.
f) az Elnökség ülését 8 nappal elıtte 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-Mőködési Szabályzatában foglalt szabályok szerint.
VIII.3.2.4. Az Elnökség üléseit a Társulás Elnöke, távolléte és akadályoztatása esetén az ülés összehívására jogosult
Elnökhelyettes vezeti le.
VIII.3.2.5. Az Elnökség ülése határozatképes, ha az Elnökség tagjainak többsége az ülésen jelen van. A nem
szabályszerően összehívott ülés is határozatképes, ha azon valamennyi elnökségi tag jelen van és annak
megtartása ellen egyik tag sem emel kifogást.
VIII.3.2.6. Az Elnökség üléseirıl az önkormányzati törvény képviselı-testületi üléseinek jegyzıkönyveire vonatkozó
szabályok szerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a Társulás Elnöke és az Elnökség által
hitelesítésre választott elnökségi tag írja alá. A jegyzıkönyvet, az ülést követı 15 napon belül meg kell
küldeni az illetékes Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak. A jegyzıkönyvre készítésére
további részletes szabályokat írhat elı a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata.
VIII.3.2.7. Az Elnökség dönthet úgy, hogy ülését nyilvánosan tartja.
VIII.3.2.8. Az Elnökség döntései határozatok. A határozat elfogadásához a jelenlévı elnökségi tagok többségének igen
szavazata szükséges.
VIII.3.2.9. Az Elnökségben az elnökségi tagoknak egy és egyenlı szavazata van. Szavazategyenlıség esetén – ha az
újraszavazás is döntetlen – elvetettnek kell tekinteni a határozatot.
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VIII.3.2.10. Az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) kizárólagos hatáskörébe tartozik azoknak a kérdéseknek az eldöntése, amelyeket a Társulási
Szerzıdés, jogszabály, vagy belsı szabályzat, vagy a Társulási Tanács ide utal;
b) a Társulási Tanácsülések közötti idıszakban eljárás a Társulás ügyeiben, kivéve azokban a
kérdésekben, amelyekben a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörrel dönt;
c) a Társulási Tanács által hozott döntések elıkészítése, végrehajtása;
d) a Társulási Tanács rendes ülésének elıkészítése és összehívása;
e) a Társulási Tanács rendkívüli ülésének elıkészítése és összehívása;
f) a Társulási Tanács által elfogadott költségvetés keretei között a pénzvagyonnal való rendelkezés,
kötelezettségvállalás;
g) a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körő lefolytatása tekintetében teljes körő
döntéshozatal;
h) bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a hatóságok, továbbá a
szakmai munkában, kivitelezésben közremőködı szervek, személyek felé;
i) elıkészíti és koordinálja a Tagok együttmőködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntéseit;
j) Tagok tájékoztatása;
k) minden, a Tagokat érintı kérdésben a projekt mőködésének összefogása;
l) a Munkaszervezet munkájának irányítása és ellenırzése;
m) a munkaszervezet felett a munkáltatói jogok gyakorlása. A munkaszervezet irányába munkavégzésre
vonatkozó utasítást az Elnök adhat.
n) az ellenırzı szervezet tájékoztatása, az ellenırzések megállapításainak és a szervezet munkatervének
megtárgyalása;
o) a projekt bármely résztvevıjétıl 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
legkésıbb a legközelebbi elnökségi ülésen tájékoztatja megbízóját a feladat végrehajtásáról.
VIII. 4. A Társulás Elnöke
VIII.4.1. A Társulás Elnöke (aki egyben a Társulási Tanács és az Elnökség elnöke is)
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 teendıket külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat –ennek hiányában- az Elnök által erre kijelölt Elnökhelyettes látja el.
VIII.4.3. Az Elnök minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami nem tartozik a Társulási Tanács vagy az Elnökség
kizárólagos hatáskörébe.
VIII.4.4. A Társulás Elnökét a Társulási Tanács választja határozatlan idıre, minısített többséggel. A Társulási Tanács
elnöke minısített szótöbbséggel hívható vissza.
VIII. 5. A Társulás Elnökhelyettesei
VIII.5.1. A Társulási Tanács 2 Elnökhelyettest választ, határozatlan idıtartamra szólóan. Az Elnökhelyettesek
személyére bármely tag önkormányzat képviselıje javaslatot tehet. A Társulás Elnökhelyettesének
megválasztásához a határozatképes Társulási Tanács minısített szótöbbsége szükséges. A Társulás
Elnökhelyettesei minısített többséggel hívhatók vissza.
VIII.5.2. Az Elnökhelyettesek az Elnök jogkörében jogosultak helyettesként eljárni, az Elnök távollétében vagy külön
felkérésére. Az Elnökhelyettesek között a helyettesítési jogköröket az Elnök határozza meg.
VIII.6. A Társulás Bizottságai
VIII.6.1. A Társulási Tanács, ellenırzı szervezetként, 3 fıs Ellenırzı Bizottságot hoz létre, tagjait határozatlan
idıtartamra szólóan megválasztva. Az Ellenırzı Bizottság Elnökét a Társulási Tanács minıségi többséggel,
a tagjait egyszerő szótöbbségi szavazatával választja meg. Az Ellenırzı Bizottság mőködési rendjét,
munkatervét maga határozza meg, melyet a Társulási Tanács hagy jóvá. Évente legalább egyszer, a
költségvetés elfogadásakor beszámol a Társulási Tanácsnak. Képviselıjét meg kell hívni az Elnökség
ülésére, tanácskozási joggal.
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VIII.6.2. A Társulási Tanács a Tagok - egy vagy több – konkrétan meghatározott feladatának elıkészítésére és
végrehajtására eseti vagy határozatlan idejő 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 a Tagok sorából e feladatra megválasztott személy láthatja el, aki a
munkabizottság véleményérıl és javaslatáról a Társulás Elnökét és a többi Tagot írásban tájékoztatja. A Társulási
Tanács vagy az Elnökség kérheti a munkabizottság elnökétıl az ülésén való beszámolást.
VIII.6.3. A Társulás szerveinek mőködésére Szervezeti és Mőködési Szabályzatot lehet létrehozni, melyet a Társulási
Tanács fogad el. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási Megállapodásban
szabályozott kérdésekkel.
VIII.6.4. A Társulás bizottságainak mőködése
VIII.6.4.1. A társulás bizottságainak feladatát és mőködését a Társulási Megállapodás, a saját maguk által létrehozott,
de Társulási Tanács által elfogadott ügyrend, esetlegesen a szervezeti-mőködési szabályzat, illetve a rájuk
vonatkozó Társulási Tanácsi határozatok szabályozzák.
VIII.6.4.2. A bizottságok létszámát a Társulási Tanács jogosult meghatározni.
VIII.6.4.3. A bizottságok határozatképességéhez a bizottsági tagok több, mint felének jelenléte szükséges.
VIII.6.4.4. A bizottság tagjainak egy és egyenlı szavazata van.
VIII.6.4.5. A határozat elfogadásához a jelenlévı tagok többségének igen szavazata szükséges.
VIII.6.4.6. A Bizottság üléseit elnöke hívja össze. A Bizottság összehívását a Bizottság bármely tagja a napirend
megjelölésével kezdeményezheti.
VIII.6.4.7. Az Ellenırzı szervezet kiemelt feladata a Társulás törvényes és célszerő tevékenységének, a gazdálkodás
szabályszerőségének ellenırzése, a költségvetés felügyelete.
VIII.6.4.8. Az Ellenırzı Bizottság feladatkörében:
a)

beszámoltatja és ellenırzi 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) ellenırzi az ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást;
d) ellenırzi és elfogadás elıtt véleményezi az éves költségvetés teljesítését;
e) felkérésre vagy ellenırzése keretében a Társulási Tanács elé terjesztendı jelentéseket, beszámolókat
megvizsgálja, véleményezi, javaslatot tesz annak elfogadásával kapcsolatban;
f) határozatot hoz, üléseirıl jegyzıkönyvet vezet, amit elnöke és egy tagja hitelesítıként aláír.
VIII.6.4.9. Az Ellenırzı szervezet köteles közvetlenül a Tagoknak, esetleg az illetékes Dél-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatalnak írásbeli észrevételben jelezni, ha jogszabályba ütközı, illetve Társulás vagy a
Tagok érdekeit súlyosan sértı intézkedést, mulasztást tapasztal. Az észrevételre tett intézkedésre határidı
kitőzésével visszajelzést jogosult kérni. A megállapításáról tájékoztatja az Elnököt, szükség esetén az
Elnökséget vagy a Társulási Tanácsot.
VIII.7. A Társulás Munkaszervezete
VIII.7.1. A Munkaszervezetet az Elnökség alakítja ki a szükséges feladatok függvényében.
VIII.7.2. A Munkaszervezet vezetıje és munkatársai felett a munkáltatói és a munkaszervezet irányításának jogát az
Elnökség nevében az Elnök gyakorolja.
VIII.7.4. A Munkaszervezet feladatai
VIII.7.4.1. A Munkaszervezet feladata az Ivóvízminıség-javító Programba tartozó feladatok ellátása, különösen:
a) az Elnökséget, illetve Bizottságokat segítı közremőködés a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek
elıkészítésében, a Társulás feladatainak végrehajtásában;
b) az Elnökség, valamint a Társulás Bizottságai üléseinek, döntéseinek elıkészítése, feladatainak végrehajtása,
a pályázatok elkészítéséhez szükséges feladatok koordinálása
c) a folyamatos szervezeti, szakmai mőködés és mőködtetés biztosítása – a Társulási Tanács és az Elnökség
által elfogadott munka- és ütemterv alapján.
d) A Társulás mőködésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a könyvelési és bevallási kötelezettségekrıl
történı gondoskodás
e) közremőködés az általános ügyintézési, ügyviteli feladatok ellátásában;
21

f)

folyamatos kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, különösen az NFÜ-vel, a KvVM-mel, a DARFT-tal, és a
DARFÜ Nonprofit Kft-vel, a térségben mőködı államigazgatási, hatósági szervezetekkel, intézményekkel,
hasonló társulásokkal stb., a fejlesztési lehetıségek megismerése, és a bevonható központi és helyi források
feltárása, megpályázása érdekében, az eredményes kivitelezésért, az egészséges ivóvíz szolgáltatás
megteremtéséért;
g) egyéb, a vonatkozó jogszabályban, a Társulási szerzıdésben, az SZMSZ-ben, vagy más határozatban vagy
szabályzatban meghatározott feladatok.

a. Üzemeltetés
IX.1. A Társulás a létrejövı beruházás azon szakaszainak üzemelését, melyek a már meglévı rendszerekhez
kapcsolódnak, a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel való együttmőködéssel valósítja meg. Az esetleges önálló
rendszerek üzemelésérıl az adott település dönt azzal, hogy a Társulás kompetenciájába tartozó feltételek
kialakításának kérdésében a Társulási Tanács hoz határozatot.
IX.2. A Társulás által kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért a
Társulásnak fizetendı díjba a Társulás beépíti a Kohéziós Alapból származó támogatásból épített létesítmények
amortizációs költségét.
IX.3. A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a Társulás a Kohéziós
Alapra, KEOP pályázatra, egyéb, pl. önkormányzati önerı kiegészítı támogatásra benyújtandó pályázatban
foglalt átlagos üzemeltetési költségtervezetet tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.

b. Együttmőködés, adatszolgáltatás

X.1. A Tagok a saját közvetlen helyi önkormányzati tevékenységük során, az Ivóvízminıség-javító Program
keretében betartják e Társulási Megállapodás elveit.
X.2. A tagok összehangoltan rendelkeznek a saját hatáskörben történı 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
- elsıdlegesen területi, lakossági stb. – szolgáltatására, továbbá a már meglévı üzemeltetési és közszolgáltatási
szerzıdéseik Társulásuk, szükség esetén a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium vagy az abból létrejövı
Dél-alföldi Ivóvízminıség-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 képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a program megvalósítása érdekében
használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendık, nem érintettek részére csak a szükséges mértékben
korlátozottan, felhatalmazás alapján, az Elnökség írásbeli engedélyével adhatják ki, kivéve a közérdekő adatokat,
melyekkel kapcsolatban a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló hatályos
jogszabályok szerint járnak el.

c. Eljárás a Társulás megszőnése esetén
XI.1. A Társulás megszőnése esetén a tagok a hatályos jogszabályok szerint járnak el.
A kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a Tagok – ellenkezı megállapodásuk hiányában vagyoni hozzájárulásai arányában kell felosztani. A Társulás megszőnésekor a vagyon felosztása és a közös
tulajdon 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 kötelezı hasznosítási jellege nem jelenti azt, hogy az egyes tulajdonosoknak ne kellene a használati
díjat a tulajdoni hányaduk után megkapni.
XI.2. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerzıdésben osztják
fel.
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XI.3. A Társulás által közösen vállalt feladatok teljesítését és / vagy idıtartamának leteltét követıen a Társulási
szerzıdés felmondását, a kilépést, vagy a megszüntetést bármely tag jogosult kezdeményezni – a Társulási
Megállapodás, a társulási belsı szabályzatok, valamint a hatályos jogszabályok, különösen az önkormányzati
társulásokra vonatkozó törvény, államháztartásra vonatkozó jogszabályok és a projektre vonatkozó támogatási
szerzıdés feltételeinek betartásával.
XI.4. A társulás tagjai a Társulási szerzıdés cél szerinti feladatainak teljesítése indokával, vagy a Társulási
Megállapodás idıtartamának leteltére hivatkozással – az elszámolás elfogadásra való elıkészítésével– a Társulási
Tanácsot bármely tag kérésére össze kell hívni döntéshozatal céljából.

d. Záró rendelkezések

XII.1. A Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen Társulási Megállapodás 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 Ivóvízminıség-javító Program végrehajtására és mőködtetésére
jogszerően létrehozandó, törvényesen mőködı társulás létesítésére irányult.
XII.2. A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy programjaikhoz Kohéziós támogatás csak a támogatási
kérelem benyújtása elıtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhetı. Nem tekintendı és nem tekinthetı
megkezdésnek a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Projekt elıkészítési szakaszában végzett tevékenység,
mivel az az egyfordulós pályázásra adott lehetıséget, az NFÜ és a KvVM tájékoztatásával és felügyeletével.
XII.3. A Tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalás útján, egymás között – szükség szerint érdekképviseleti vagy szakmai
szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a társulás
székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezı megyeszékhelyi bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
XII.4. A Társulási szerzıdés megkötésénél az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok az irányadók.
XII.5. Ezt a szerzıdést a Tagok jóváhagyólag aláírták, a testületi határozatuk eredeti példányát a szerzıdéshez csatolták.

Kelt: Békéscsaba, 2010. március 16.
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A Társulási Szerzıdést Képviselı-testületünk nevében és jóváhagyásával cégszerően aláírjuk:

Sor
szám

A tag önkormányzat neve,
képviselıje

A tag önkormányzat
székhelye

1.

Békés Város
Önkormányzata*
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata*
Bélmegyer Község
Önkormányzata
Bucsa Község
Önkormányzata
Csabaszabadi Község
Önkormányzata
Csanádapáca Község
Önkormányzata
Csárdaszállás Község
Önkormányzata
Csorvás Község
Önkormányzata
Dévaványa Város
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Ecsegfalva Községi
Önkormányzat
Füzesgyarmat Város
Önkormányzata
Gerendás Község
Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrıd Város
Önkormányzata
Gyula Város
Önkormányzata
Kamut Község
Önkormányzata*
Kertészsziget Község
Önkormányzata
Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata
Kétsoprony Község
Önkormányzata
Körösladány Város
Önkormányzata
Köröstarcsa Község
Önkormányzata
Körösújfalu Község
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Lıkösháza Község
Önkormányzata
Medgyesbodzás Község
Önkormányzata
Méherék Község
Önkormányzata
Mezıberény Város

5630 Békés
Petıfi u. 2 sz.
5600 Békéscsaba
Szent István tér 7
5643 Bélmegyer Petıfi
u. 2 sz.
5527 Bucsa
Kossuth tér 6 sz.
5609 Csabaszabadi
Apáczai u. 6 sz.
5662 Csanádapáca
Felszabadulás u. 31
5621 Csárdaszállás
Petıfi u. 17 sz.
5920 Csorvás
Rákóczi u. 17 sz.
5510 Dévaványa
Hısök tere 1 sz.
5624 Doboz
Kossuth tér 3 sz.
5515 Ecsegfalva
Fı u. 67 sz.
5525 Füzesgyarmat
Szabadság tér 1 sz.
5925 Gerendás
Petıfi S. u. 2 sz.
5734 Geszt
Kossuth L. u. 1 sz.
5500 Gyomaendrıd
Szabadság tér 1 sz.
5700 Gyula
Petıfi tér 3 sz.
5673 Kamut
Petıfi u. 106 sz.
5526 Kertészsziget
Kossuth u. 1 sz.
5741 Kétegyháza
Fı tér 9 sz.
5674 Kétsoprony
Dózsa Gy. u. 11 sz.
5516 Körösladány
Dózsa Gy. u. 2 sz.
5622 Köröstarcsa
Kossuth tér 7 sz.
5536 Körösújfalu
Fı u. 14 sz.
5725 Kötegyán
Kossuth u. 33 sz.
5743 Lıkösháza
Eleki u. 28 sz.
5663 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 38 sz.
5726 Méhkerék
Kossuth u. 80 sz.
5650 Mezıberény

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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képviselıje

A tag önkormányzat
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Önkormányzata*
Mezıgyán Község
Önkormányzata
Murony Község
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaottlaka Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Községi
Önkormányzata
Szabadkígyós Község
Önkormányzata
Szeghalom Város
Önkormányzata
Tarhos Község
Önkormányzata
Telekgerendás Község
Önkormányzata
Újiráz Község
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata
Vésztı Város
Önkormányzata
Zsadány Község
Önkormányzata

Kossuth L tér 1 sz.
5732 Mezıgyán
Árpád u. 37 sz.
5672 Murony
Földvári u. 1 sz.
5534 Okány
Kossuth u. 16 sz.
5665 Pusztaottlaka
Felszabadulás u. 10 sz
5720 Sarkad
Kossuth u. 27 sz.
5731 Sarkadkeresztúr
Vörösmarty u. 7 sz.
5712 Szabadkígyós
Kossuth tér 7 sz.
5520 Szeghalom
Szabadság tér 4-6 sz.
5641 Tarhos
Petıfi u. 29 sz.
5675 Telekgerendás
Dózsa Gy. 13 sz.
4146 Újiráz
Szabadság tér 1 sz.
5727 Újszalonta
Béke u. 35 sz.
5530 Vésztı
Kossuth u. 62 sz.
5537 Zsadány
Béke u. 82 sz.
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