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(Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezet a helyi 
önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást tartalmazza. 
 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Államtitkári utasításban rendelte el a megyei 
és fővárosi kormányhivatalok számára a 2013. évi ellenőrzési munkaterv keretén belül a 
helyi önkormányzatok részvételével működő társulások társulási megállapodásainak vizs-
gálatát. A vizsgálat során ellenőrzésre került, hogy a Mötv. társulásokra vonatkozó 
rendelkezéseinek hatályba lépését megelőzően megkötött társulási megállapodások felül-
vizsgálata megtörtént-e a Mötv. 146.§(1) bekezdésének megfelelően. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal a társulási megállapodás felülvizsgált szövegét több okból is törvény-
sértőnek találta, ezért szükségessé vált a módosítása. 
 

Az Mötv 93.§-a rendelkezik a társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeiről, mely 
többek között előírja, hogy a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a „társuláshoz 
tartozó települések lakosságszámát.” A hiányosságot ennek megfelelően pótoltuk . 
 

A Társulási  Megállapodás I. 11. a/2. pontja rendelkezik arról, hogy a társulás tagjai által 
vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a „társulás székhelye szerinti 
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 
benyújtására jogosult.” Ez a rendelkezés jogszabálysértő, tekintettel arra, hogy azonnali 
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására a társulás, mint önálló jogi személy jogosult. 
Ennek megfelelően a megállapodás javításra került. 
 

A Társulási Megállapodás jelenlegi hatályos rendelkezése lehetővé teszi, hogy a társulási 
tanács tagjai jogaikat, köztük a szavazás jogát is – elektronikus úton, e-mail-ben gya-
korolják. Az Mötv. 95.§ (3) bekezdése szerint A társulási tanács és a bizottságok műkö-
désére  egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az elektronikus úton történő szavazás lehe-
tőségéről a jogszabály nem tesz említést, ezért a megállapodásban az e-mail-ben történő 
szavazást törölni szükséges. 
 

A társulási megállapodás módosításához az abban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kunfehértó Képviselő-testülete a „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-Javító Ön-
kormányzati Társulás többszörösen módosított Társulási Megállapodás módosítását 



az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás alá-
írására. 

 

Határidő:  2014. február 15.  
Felelős:    polgármester   

 
 
Kunfehértó, 2014. január 24. 
 
 
 

Harnóczi Sándor 
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Preambulum 
 
A Társulás célja 
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
A tagönkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. § -ban 
foglalt felhatalmazás, 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,  
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnéven Önkormányzati 
Társulást (továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 
 
A Társulás Tagjai rögzítik, hogy az önállójogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati 
Társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében 
hozták létre, a Tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb 
megoldására. 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 
Megállapodásuk keretében gondoskodnak. 
 
A Tagok közös fenntartású intézményt nem tartanak fenn. 
 
A Tagok a Társulást határozatlan időre, de legalább a KEOP-2009-1.3.0 Ivóvízminőség 
javítása projekt program megvalósítására, beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az 
azt követő öt éves fenntartási időszakra hozták létre. 
 

I. A Társulás létrehozása 
 



 
I.1.  A Társulás Tagjai 
 
Társulás Tagjai  
Sor-
szám 

Tag neve Tag székhelye 
a Település 

lakosságszáma 

1. 
Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős, Kossuth L.u.16. 
360 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

6445 Borota, Felszabadulás u. 43. 
1406 

3. 
Csikéria Község 
Önkormányzata 

6424 Csikéria, Kossuth L.u.113. 
880 

4. 
Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

6136 Harkakötöny, Kossuth L.u.1. 
879 

5. 
Jászszentlászló 
Község 
Önkormányzata 

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy.u.8. 
2546 

6. 
Kelebia Község 
Önkormányzata 

6423 Kelebia, Ady E.u.114. 
2744 

7. 
Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

6444 Kéleshalom, Fő u.2. 
472 

8. 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
29305 

9. 
Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 
11826 

10. 
Kisszállás Község 
Önkormányzata 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28. 
2524 

11. 
Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
2200 

12. 
Móricgát Község 
Önkormányzata 

6132 Móricgát, Deák F.u.26/B. 
503 

13. 
Rém Község 
Önkormányzata 

6446 Rém, Május 1. u.17. 
1346 

14. 
Tompa Város 
Önkormányzata 

6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
4799 

 
 
Továbbiakban a Társulás Tagjai – az egyes önkormányzati képviselőtestületek határozata 
alapján tartott Társulási alakuló ülésükön hozott döntésükkel – elhatározták, hogy 
létrehozzák a Tagönkormányzatok területén megvalósuló Ivóvízminőség-javító Program 
(továbbiakban: IMJP) keretében Önkormányzati Társulásukat. Az Önkormányzati Társulás 
az IMJP megvalósítására, azaz: a beruházás – fenntartás – működtetés céljából önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik. 
 
Az összes tagönkormányzat képviselő-testülete az Mötv. 88.§ (2) bekezdés pont szerinti 
minősített többséggel született határozatával elfogadta, hogy belép az ivóvízminőség-javító 
önkormányzati társulásba. 
 
A Tagok az Mötv. 94. § (7) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a határozathozatal 



szempontjából, minősített többségen, Társulási jogviszonyukban az összes szavazatnak és 
az általuk képviselt települések lakosságszám legalább 50 (Ötven) % többségének igen 
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 nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében 
egyes törvények módosításáról  
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; 
d) amelyről a mindenkor hatályos Mötv. minősített többség meghozatalát írja elő. 
 
A Társulásból kiválni az Mötv. 89.§ (1) bekezdése alapján lehet. A felmondásról szóló 
minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban 
köteles meghozni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
A Társulás Tagjai a Társuláshoz való csatlakozástaz Mötv. 89. § (1) bekezdése szerint 
lehetővé teszik. A csatlakozás legalább 2 Tag ajánlásával, minősített többségi határozat 
meghozatalával lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az új Tag a Társulási Megállapodás 
tartalmát minden feltétel nélkül elfogadja. 
 
I.2.  A Társulás neve 
 
 „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 A Társulás rövidített neve: „Mindennapi vizünk” Önkormányzati Társulás 
 
 A Társulás bélyegzője: Körbélyegző 
     Körben a társulás neve, középen a címe 
I.3. A Társulás jogállása 
 
Önálló jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás.Az Mötv. 88.§ (1) 
bekezdése szerint: A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli 
megállapodással hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 
 
 Alapítói: az Alapító Okiratot aláíró 14 Önkormányzat 
 
 A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint KEOP 
projekt közös kedvezményezettjeinek (4/2011 korm. rendelet) megbízásából, a projekt 
lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. 
 
A  társulás alaptevékenységének szakágazati besorolása:  
 
360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
 



A társulás alaptevékenységének besorolása szakfeladat rend szerint: 
 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási   tevékenysége 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinteken 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 
I.4.  A Társulás nyilvántartásba vétele 
 
 Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulási Elnöke – az alapítók 
képviseletében – az akkor hatályos 2008. évi CV. Tv 5.§ szerint a megalakulást követően 
kezdeményezte a Társulásnak a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál (MÁK) 
való nyilvántartásba vételét. 
 
I.5. A Társulási Elnöke – aki egyben a Társulási Tanács elnöke is 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere: Gyovai István 
 
 A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes 
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
I.6. A Társulás székhelye    
 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
 
I.7.  A Társulás alapításkori vagyona  
 
 2.000.000,- Ft – azaz – kétmillió forint. 
 
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 pályázati részvétel esetén a Támogatási Szerződésben előírt IMJP KEOP projekt 
beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jött 
létre – a Támogatási 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 az Mötv.szabályai betartásával kezdeményezheti. 
 
I.10. A Társulás létrejötte 
 



Szerződő felek megállapítják, hogy a Társulás az alapításkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően létrejött, és a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti regisztrációja 
megtörtént. 
 
I. 11. A Társulási Megállapodás módosítása, jogok és kötelezettségek: 
 
Tagok jogai és kötelezettségei: 
 
a/1. A társult Tagsággal járó feladatok teljesítése: 
 
- A Társulási Megállapodásban, 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- csődeljárás, vis major. 
 
- A Társulási Megállapodást általában a Társulás Tagja részéről – kártérítési és kártalanítási 
kötelezettség nélkül felmondani akkor lehet, ha a felmondás nem sérti a Társulási 
Megállapodásban foglaltakat, a hatályos jogszabályokat, különösen az Mötv. 
rendelkezéseit. 
 
a/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, 
mint önálló jogi személy a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására jogosult.  
 
- 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 
további 3 % kamatmértéket 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 Megállapodásban 
vagy a Társulási határozatban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem 
tett eleget. 
 
- Kizárási oknak minősül különösen: 
 
a) ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás 
ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget; 
 
b)  ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési 
kötelezettségének nem tesz eleget;  



 
c)  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.) 
 
A Társulás megszűnik: 
 
ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult; 
ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
a törvényerejénél fogva; 
a bíróság jogerős döntése alapján.  
 
A Társulás Tagjai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 
 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő 
vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. A társult önkormányzatok 
képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-
testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért 
tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása 
előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását. 
 
Ellenőrzési és beszámolási kötelezettség: 
 
A Tag önkormányzat polgármestere 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.  
 
Az Ellenőrző Bizottság 3 Tagból álló, a Társulási Tanács Tagjai által választott szervezet. 
 
d) A Társulásból történő kilépés, kizárás 
 
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 vagyontárgy természetben történő kiadását legfeljebb 4 évre el 
lehet halasztani. Ilyen esetben a kiváló Tagot használati díj illeti meg a Társulástól. 
 
e) A Társulási Megállapodás 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 
Megállapodás, vagy a Tag egyéb vállalása szerint felmerült kár és költség.  
 
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 Ötv-ben, a Vgtv-ben, egyéb jogszabályokban 
előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő egészséges ivóvíz-ellátási közfeladat hatékony, de 
ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentős növelése nélküli ellátása. 
 
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 
irányelveit.  

 
III. A Társulás részletes céljai, feladatai 
 
III.1. Önkormányzati közfeladatok 
 
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 beruházásait a 



Dél-Alföldi IMJP 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. Műszaki-, technikai színvonal 
 
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. Pályázat útján elérhető pénzügyi támogatások elnyerése 
 
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.  
 
III.4. Pályázatok kidolgozása, benyújtása, végrehajtása 
 
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 
 
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. Projekt előkészítő szakasz 
 
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. Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium közös tulajdona 
 
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 IMJP 
előkészítésében résztvevő Gesztorral – a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal 
(DARFT) -, illetve, a munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft1 - vel.  
 
III.8.  Együttműködés a szomszédos Társulásokkal 
 
A Dél-alföldi IMJP 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.9. E szerződés aláírásával a Társulás a Dél-alföldi IMJP megvalósításában résztvevő 
önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás az alábbiakban meghatározott feladatokat 
vállalja: 
 
III.9.1. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 
 
- lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás 

megfelelő, elérhető biztosítása, dokumentálása;  
- egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs 

tevékenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, 
jogkövető elfogadtatásának elősegítése céljából; 

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

- a Társulási célok és feladatok mentén a helyi jogalkotás és döntéshozatal tervszerű, de 
egyben rugalmas végrehajtása, 

- a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel; 
- építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való részvétel; 
- a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
- a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanok biztosítása, tiszta jogi helyzetük 

megteremtése; 
- a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
- széles körű közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a települések között; 
- a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb Társulási közös 

költségek megelőlegezése vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból 
vagy kötelező a megelőlegezése); 

- a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos biztosítása, 
fenntartása; 

- monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során; 
- az aktiválásban folyamatos együttműködés. 
 
III.9.2. Műszaki területen: 
 
a Társulás térségében az ivóvíz-szolgáltatás helyzetének, műszaki állapotának, a lakossági 
szükségletnek, ezek változásának, alakulásának módszeres figyelemmel kísérése, 
nyilvántartása; 

                                                 
1 2009. július 1. után a DARFÜ Nonprofit kft-ként működhet a hatályos jogszabályok szerint. 



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 háttér tanulmányokként; 
a helyszínek előkészítése és építkezés; 
jogtiszta együttműködés a kivitelezőkkel; 
szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése; 
műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban 
való részvétel; 
a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek általi átadás-
átvétele, üzemeltetésének biztosítása. 
 
III.10. Támogatási Megállapodás 
 
Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a pályázatban, majd 
Társulási szerződésben rögzítettek megvalósítására a Támogatási Megállapodásba foglalt 
előírásoknak megfelelően. 
 
III.11. Pénzügyi alapoknak a biztosítása 
 
A Tagok kötelezettséget vállalnak a Program megvalósításához szükséges pénzügyi 
alapoknak a biztosítására a Társulási Megállapodásban és a hozott döntésekben foglaltak 
szerint (5. sz. melléklet). 
 
III.12. Pénzügyi alapoknak a biztosítása önerőn felül 
 
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.13. Társulás fenntartása, a projekt teljes megvalósulása, majd a rendszer üzemeltetése 
 
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.14.  Kialakított működési-felelősségi rendszer 



  
A Tagok – tekintettel a regionális együttműködés jelentős szerepére – a Társulási 
Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított működési-
felelősségi rendszert elfogadják. 
 
 
 
III.15.   Egyéb Tagi kötelezettség 
 
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.16.  Társulásnak okozott kár 
 
A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 
Társulásnak jogellenes (szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többlet költséget 
okoznak, e magatartásukért felelősséggel tartoznak, és ezért a Társulás Társulási Tanácsa 
őket az okozott kár, többlet költség megtérítésére kötelezheti. 
 
III.17.  Hatályos jogszabályok betartása 
 
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.18. Közreműködő Szervezettel megkötendő Támogatási szerződés 
 
A Tagok tudomásul veszik és vállalják, hogy mint Társulás, a Kohéziós Alap (KA) 
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.19. A Társulás bármely más Tagja által vállalt kötelezettség 
 
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 Megállapodás létrejöttével érvénybe lépő – Társulási Megállapodás 
szerinti biztosítékokkal és szankciókkal élni. 
 
III.20. Társulás által megkötött támogatási szerződéssel ellentétes intézkedés 
 
A Társulás nem hozhat jogszabállyal, vagy – a támogató előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetét kivéve – a Társulás által megkötött támogatási szerződéssel ellentétes intézkedést. 



 
 
 
 
 
IV.  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.Kedvezményezett 
 
A támogatási szerződést aláíró projektgazda „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, azaz a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató 
támogatási szerződést köt. 
 
IV.3. A helyi önkormányzatok együttműködésének általános jogszabályi lehetőségei 
 
A Tagok IMJP keretében létrejött Társulása önálló jogi személyiségű önkormányzati 
társulásként jön létre, több település számára történő szolgáltatásra, a Projekt Megvalósítási 
Szervezet összehangolására és működtetésére. 
 
IV.4. A társuló önkormányzatok tevékenysége 
 
A társuló önkormányzatok tevékenysége, szolgáltatása feladat megosztásuknak 
megfelelően eltérő – a Társulási Megállapodásban és 1.sz. mellékletében foglalt felosztás 
szerint. Fő feladatok:  
 
a közös ivóvízellátás, 
a víznyerő területek fenntartása, 
víziközmű fenntartása, 
 
IV.5. Mötv. 
 
A helyi önkormányzatok együttműködésének további szabályait, az Mötv. tartalmazza. 
 
IV.6. Megosztási mérőszám 
 
A társult önkormányzatok elfogadják, hogy a felmerülő megosztásokat (szavazatszám) a 2. 
sz. mellékletben megadott mértékegységben meghatározott értékéből számolják.  
 
V.  A Társulás szervezeti és működési szabályai 
 
V.1.A legfőbb döntéshozó szerv a társult Tagok összességét jelentő Társulási Tanács. 
 
V.2.  A Társulási Tanácsba a Tagokat a Tag önkormányzat delegálja. 



 
A Tag szavazata a 3. sz. mellékletben meghatározott értékéből képzett % érték, majd az 
abból levezetett és korrigált szavazatszám alapján kerül meghatározásra.  
 
A megosztási mérőszám egészszámra kerekített és a kötelező szabályok szerint korrigált 
aránya adja a szavazatszámot.  
A korrekció a 0 arány esetében 1 értékre növelést, illetve az összes szavazat felét 
meghaladó esetben a visszacsonkítást jelenti.  
 
A Társulási Tanácsban egyik Társulási Tag sem rendelkezhet a szavazatok, több mint a 
felével, továbbá minden Tag településnek legalább 1 szavazata kell, hogy legyen.  
 
V.3.  A Társulási képviselők 
 
A Társulási képviselők 4. sz. mellékletben megadott polgármesterek lehetnek a Tag 
önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti mandátummal. A képviselő 
delegálása az önkormányzati mandátuma lejáratáig szól. A megválasztott képviselők 
jogosultak tartós vagy ideiglenes helyettest állítani maguk helyett, erről a megbízást V.11. 
pontban meghatározott dokumentumban kötelesek a Tanács Elnökének átadni.  
 
Az így delegált képviselők településenként 1 szavazatot adnak le, amit az V.2. pont szerinti 
szavazati arányuk függvényében kell a határozat meghozatalakor figyelembe venni.  
 
V.4. Társulási Tanács 
 
A Társulási Tanács az általa elfogadott Társulási Megállapodás, valamint az egyéb 
szabályzatok és Társulási határozatok szerint működik, a hatályos jogszabályok alapján. 
 
V.5. A társult önkormányzatok 
 
A társult önkormányzatok a Társulásról hozott testületi határozatuk alapján a Társulási 
Tanácsban 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.6. 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, mint önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás, a jogszabályi keretek 

között önállóan vállalhat kötelezettségeket és szerezhet jogosultságokat; 
- A Társulás az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatása iránti, KEOP-2009-1.3.0 

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; 

- a helyi önkormányzatokat megillető – így pl. egyes közszolgáltatásokra vagy azok helyi 
hatósági árának megállapítására vonatkozó – vagy más rendelet alkotási 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.7.  A képviselő-testületek megállapodása a Társulási Megállapodás keretében  
 
A képviselő-testületek a Társulási Megállapodás keretében megállapodtak egymással 
abban, hogy az ivóvíz-minőségjavító beruházási, majd működtetési feladatokat megosztják 
egymás között, a következők szerint: 
- a Társulás irányítását a Társulás mindenkori Elnöke látja el. Aláírási, képviseleti 

jogkörét az VIII.2. pont tartalmazza.  
- A társult önkormányzatok feladat vállalása a Társulás működése tekintetében a Társulási 

Tanács minősített szavazati többséggel határozza meg, illetve szükség szerint 
határozataival módosítja. 

 
V.8. Külön megállapodások a vállalt feladatokra 
 
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. 
 
A Társulás székhely szerinti önkormányzat hivatalában a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján 
munkaszervezeti feladatok ellátására főállású munkaviszony keretében alkalmazottat 
foglalkoztat.  
Így a jelen Társulási Megállapodásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeiről 
rendelkezni kell.  
 
A munkaszervezeti feladatok ellátásának bér, költség, járulék és dologi  kiadásainak 
fedezetét a mindenkori projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet – szerződésének 
fennállásáig - köteles a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  számára biztosítani a 
projekt megvalósításának ideje alatt. 
 



V.9 Fizetési kötelezettség  
 
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.10.  Kiadmányozási jog  
 
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. 
 
A Társulás bankszámlája felett az Elnök rendelkezik önállóan, rendelkezési joggal. 
 
V.11. Szavazás 
 
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.12. Visszahívás 
 
A Társulás Tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja, egyidejűleg rendelkeznie 
kell az utódlásról.  
 
VI. Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás 
 
VI.1. A Társulás vagyona 
 
VI.1.1. Közös tulajdon 
 
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. (5. sz. 
melléklet) 
 
VI.1.2. Társulásba bevitt vagyon 
 
A Tagok bevitt vagyona: az alapító önkormányzatok a Társulás részére vagyontárgyakat 
nem adnak át. 
 



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 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. Vagyonnal való rendelkezési jog 
 
A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja VIII.1.2.pont,       a 
Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.  
 
VI.1.4. Társulás használatába adott vagyon 
 
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.1.5. Használati díj 
 
A használati díj fizetési, 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. Gazdasági társaság alapítása 
 
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: 
 
a Társulás fennállása alatt keletkezett, 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.  
 
a Tagok külön vagyona 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 költségei 
az 5. sz. melléklet szerint oszlanak meg az érintett települések között. 
 
Ettől eltérni csak a Társulási Tanács döntése alapján lehet, az alábbiak szerint: 
 

- a Tagok külön vagyona a vagyoni hozzájárulásuk arányában kerül megállapításra, vagy 
- a Tagok közigazgatási területén megvalósuló beruházás aktiválásakor számított 

értékének arányában kerül megállapításra 
 
 A beruházási önerő az 5. számú melléklet táblázata szerinti % -ban oszlik meg. 
 
A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét (6. számú melléklet) az alakuló ülést 
követően 60 napon belül 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 működési hozzájárulás;  
- Munkaszervezet (PIU) első évre eső működési költségei;  
- tartalékképzés; 
 
A Tagok az alapítói vagyoni hozzájárulásuk mértékét a Társulás megkötésére irányuló 
szándéknyilatkozatukhoz a KEOP pályázatuk Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya 
alapján állapították meg. A Tagok tudomásul veszik, hogy a pályázat bírálata és a projekt 
megvalósítása során az egyes beruházási elemek illetve a szükséges hozzájárulások mértéke 
változhat. 
VI.2.3. A működési hozzájárulás 
 
A működési hozzájárulás – a Munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása – az 
Operatív szervezet részére, a Társulási Tanács későbbi határozata alapján. 
 
VI.2.3.1. A Tagok a Társulás működésének összegét 
 
A Tagok a Társulás működésének összegét a 6. számú melléklet szerint finanszírozzák. 
 



VI.2.3.2. A működési hozzájárulás mértéke 
 
A működési hozzájárulás mértéke a Társulási Megállapodásban rögzített Társulási 
időtartamra (I.9. pont). A Társulási hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács későbbi 
határozatában fogadja el. 
 
A Társulási időtartamra elfogadott éves hozzájárulás mértéke csak az összes Tag minősített 
többségével módosítható. 
 
VI.2.3.3.  Működési költség növelése, vagy csökkentése 
 
Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre 
álló összeget, a Társulási Tanács az Elnök 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 működése során a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
VI.2.3.4. Társulás működési költségének biztosítása 
 
A Tagok vállalják, hogy a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás 
összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.   
 
VI.2.3.5. Önkormányzati költségvetés 
 
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 60 napon belül azonban minden Tag önkormányzat 
köteles az alapításkor befizetendő hozzájárulásának eleget tenni.  
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 bevétele 
 
A Társulás további bevételét képezi a Tagok által az alapítói és működési hozzájáruláson 
felül, a 5. számú melléklet 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. 
 
Az egyéb önkormányzati hozzájárulás mértéke a Társulási Megállapodásban rögzített 
Társulási időtartamra (I.9. pont) 
 
VI.2.4.2 Egyéb önkormányzati hozzájárulás befizetése 



 
A Tagok az egyéb önkormányzati hozzájárulás összegét – az önkormányzati költségvetésük 
elfogadását követően – legkésőbb minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás 
számlájára befizetni. 
 
VI.2.4.3. A beruházási önerő 
 
A beruházási önerő (5. sz. melléklet) – a műszaki szükségesség figyelembe vételével – az 
alábbi elvek szerint oszlik meg:  
 
a feladatvállalás nagyságrendje; 
a társult Tag önkormányzat saját vagyonát gyarapító külön feladat ellátás alapján; 
 
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.  Jogszabályi háttér 
 
A Társulás a hatályos jogszabályok (így különösen az ÁHT, Ávr.) rendelkezései szerint 
gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban 
állapítja meg. 
 
VI.3.2.  Elkülönített számla 
 
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. Társulás ellenőrzése 
 
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 szakmai ellenőrzés céljára a saját 
ellenőrző szervét – Ellenőrző Bizottság – veheti igénybe.  
 
VI.3.4. Átlagdíj és a hatósági ár 



 
A projektben résztvevő önkormányzatok továbbra is önkormányzatonként önállóan 
határozzák meg az átlagdíjat. A helyi önkormányzat figyelemmel kíséri a helyi 
szolgáltatónál képződő díjfedezeti igényt, illetve a KEOP-2009-1.3.0. pályázathoz 
kapcsolódó szerződéses rendszerben kötelezettséget vállal a közös létesítmény díjfedezeti 
igényének helyi díjba történő beépítésére. 
 
A közös létesítmény díjfedezeti igény képzésének módszertana külön szerződésben kerül 
rögzítésre, melyet a Társulás tudomásul vesz. A közös létesítmény kapacitás kiépítésekor az 
egyes önkormányzatok elvi kapacitás lekötést határoznak meg és viselik annak kockázatát 
– egy kiegészítő díjelemen keresztül – ha a tényleges vízigény lényegesen eltérne az elvi 
kapacitás lekötéstől.  
 
VI.3.5. Beruházási költségek felosztása 
 
A projekt beruházási költségek érdekarányosan kerülnek felosztásra. Több önkormányzatot 
kiszolgáló létesítmények beruházási költségei a beruházás nettó értéke arányában kerülnek 
felosztásra. (5. számú melléklet) 
 
VII. A Társulás Tagjának jogai és kötelességei 
 
VII.1. A Társulás Tagjának jogai 
 
VII.1.1. A Társulás Tagja képviselője útján: 
részt vehet a Társulás szerveinek ülésén, rendezvényein, közreműködhet tevékenységében, 
céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában; 
választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire; 
teljes joggal képviseli az önkormányzata érdekeit; 
igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét; 
igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült Tagok szakértelmét, tapasztalatait és 
információit; 
igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött; 
igénybe veheti a Társulás és a Tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket; 
javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben; 
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; 
részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből; 
 
VII.2. A Társulás Tagjainak kötelességei 
 
VII.2.1. A Társulás Tagja köteles: 
a Társulási Megállapodást, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyéb 
szabályzatait és határozatait betartani;  
rendszeresen részt venni a Tagságával működő Társulási szervek ülésén, munkájában, 
elősegítve a Társulási célok és feladatok közös megvalósulását 
a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni; 
a Társulási Tanács és az Elnökség határozatait végrehajtani; 
a Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatokat 



és információkat továbbítani a Társuláshoz; 
Az előírt és vállalt befizetéseket teljesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetőség szerinti 
gyarapítani; 
 
VIII. A Társulás szervei 
 
A Társulás szervezeti felépítését a 7. sz. melléklet mutatja be. 
 
1. A Társulási Tanács (döntéshozó szerv) 
2. Társulási Tanács Elnöke és Alelnöke 
3. Társulás Eseti Bizottsága 
4. Társulás belső ellenőrző bizottsága 
5. Társulás Projektmenedzsment Szervezete (PIU) 
 
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.  
 
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 SZMSZ -ben, vagy az egyes testületek 
ügyrendjében rögzítik. A szabályzatok nem lehetnek ellentétesek a hatályos 
jogszabályokkal, a Társulási Megállapodással és a Társulási Tanács határozatával. 
 
VIII.1. A Társulási Tanács 
 
A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
A Társulási Tanács Tagjainak megbízatása az önkormányzati mandátum végéig tart. 
 
A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által 
átruházott Önkormányzati Társulási közös feladat-és hatáskörökben.  
 
VIII.1.1. A Társulási Tanács működése 
 
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja. A 
Társulási Tanács üléseit a Társulási Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze 
és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig, illetve az Elnök és 
Alelnök együttes akadályoztatása eseténa delegált képviselők közüli korelnök vezeti. 
 
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
 
a Társulási szerződésben, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott 
időpontban; 
legalább 20 % szavazati arányt képviselő, kezdeményező Társulási Tag felhívására;. 
az Elnök által meghatározott időpontban; 
az Ellenőrző Bizottság által kért határidőn belül, a napirend közlésével; 
aBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
 
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 – 2 munkanapos határidőn 
belül. 
 
A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal 
és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 
 
…/….. év (… hónap…nap) MV. TT. számú határozat 
 
A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező. 
 
Szavazni a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályok útján lehet, azzal, hogy 
helyettesítéssel megbízható az Önkormányzati Társulás másik Tag településének 
képviselője is.  
 
VIII.1.2. A Társulási Tanács hatásköre 
 
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik : 
 
a Társulás Elnökének, Alelnökének, az Ellenőrző Bizottság, szükség esetén más bizottságok 
Tagjainak megválasztása; 
a Munkaszervezet megalakítása, vezetőjének kinevezése, visszahívása, felmentése 
tekintetében – a vezetője fölött a munkáltatói jogok gyakorlása;  
a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az 
elfogadása; 
döntés vagyonkezelői jogviszony létesítéséről, módosításáról vagy megszüntetéséről; 
intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése; 
gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel; 
szükség esetén a Társulás SZMSZ-ének módosítása (V.), elfogadása; 
a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása, módosítása, vagy – 
minősített szavazattöbbséggel hozott határozattal – elengedése; 
döntés ingatlan, bruttó 500 E Ft értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása, eladása, a 
Társulási vagyon megterhelése kérdésében; 
döntés bruttó 500 E Ft értéket meghaladó kötelezettségvállalás, vagy a Társulás működési 
körébe nem tartozó ügyek eldöntése kérdésében; 
ideiglenes vagy tartós feladattal megbízott munkabizottság létrehozása, Tagjainak 
megválasztása; 
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 újra tárgyalható. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem 
születik döntés, a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
VIII.1.3. Társulási Tanács ülései 
 
A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet a Társulási Elnöke és a Társulási Tanács által hitelesítésre választott Tag írja 
alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal, továbbá a Tag önkormányzatoknak.  



 
A Társulási Tanács ülései határozattal tehetők nyilvánossá. 
 
A Társulási Tanács egyszerű szavazattöbbséggel, vagy az Elnökség határozata alapján 
titkos szavazást rendelhet el. 
 
A Társulási Tanácsi meghívó, a Tagoknak küldendő írásbeli anyagok, közlemények  
e-mailben, vagy faxon (4. sz. melléklet), postán és kézbesítéssel is kiküldhetők, kivéve, ha 
ettől eltérő határozat szerint azt csak ajánlott, tértivevényes postai küldeményként lehet 
megküldeni. 
 
VIII.2. A Társulás Elnöke 
 
Tagi önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási Tanács 
Elnökének személyét mindenkor a Társulási Tanács Tagjai közül választják egyszerű 
szótöbbséges határozatukkal. 
 
A Társulás munkáját a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben az 
Elnök irányítja. 
 
A Társulás Elnökét – aki egyben a Társulási Tanács Elnöke is – a Társulási Tanács a Tagjai 
sorából választja meg. Megbízatása az önkormányzati mandátuma végéig szól.  
 
Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely Tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács 
az Elnököt nyílt szavazással, a Társulás alakuló, majd későbbi tisztújító ülésén, a 
képviselők jelölése alapján, egyszerű szótöbbséggel választja meg.  
 
A Társulási Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét, illetve a Társulási Tanács ülésén az Elnöki teendőket, külön meghatalmazás 
nélkül, a Társulás erre felhatalmazott Alelnök látja el. 
 
Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás határozza meg (VIII.2.1. pont) 
Ellenkező rendelkezés hiányában minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami nem 
tartozik a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe, illetve a kizárólagos hatáskörbe tartozó 
kérdésekben a halaszthatatlan intézkedés megtételére jogosult.  
 
VIII.2.1.  A Társulás Elnökének feladatai (jogai, kötelezettségei) 
A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében 
képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok előtt, 
intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok változásának 
nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 15 napon belül, 
összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 
beszámolójának elkészítéséről, 
a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, feladatainak ellátásáról, a Társulási cél megvalósulásáról, 
ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács 
számára előírt, 



a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Tagok 
nevében aláírja, 
bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 
közreműködő bármely érdekeltet, 
képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések 
Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes 
cégekkel kötendő szerződéseket. 
 
Az Elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok 
betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet 
igénybevételére a Társulás költségén.  
A Társulási Elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok 
szerint felel.  
Az Elnöki megbízatás megszűnik: 
önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével, 
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
lemondással, 
elhalálozással. 
 
Lemondás esetén az Elnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a 
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 
Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök 
lemondásával az Alelnök megbízatás nem szűnik meg. 
A Társulás Alelnökének megbízatási időtartamára az Elnökre vonatkozó rendelkezések 
irányadóak. 
A Társulás Alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási 
Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
VIII.2.2.  A Társulás Alelnöke 
 
A Társulási Tanács a Tagjai sorából 1 Alelnököt választ. Az Alelnök személyére bármely 
Tag önkormányzat képviselője javaslatot tehet. A Társulás Alelnökének megválasztásához a 
határozatképes Társulási Tanács egyszerű szótöbbsége szükséges. Megbízatása az 
önkormányzati mandátuma végéig szól.  
 
Az Alelnök az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök távollétében vagy 
külön felkérésére. 
 
VIII.3. A Társulás Bizottságai 
 
VIII.3.1. Ellenőrző Bizottság 
 
A Társulási Tanács, ellenőrző szervezetként, 3 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. 
 
VIII.3.2.  Eseti Bizottság 
 
A Társulási Tanács a Tagok – egy vagy több – konkrétan meghatározott feladatának 
előkészítésére és végrehajtására eseti vagy határozatlan idejű eseti munkabizottság(oka)t 
hozhat létre. Az eseti munkabizottság feladatát, Tagjainak számát, összetételét a Társulási 
Tanács határozza meg, Tagjaira bármely Tag javaslatot tehet. Az eseti munkabizottság 
Elnöki feladatait csak a Tagok sorából e feladatra megválasztott Tag láthatja el, aki az eseti 
munkabizottság véleményéről és javaslatáról a Társulás Elnökét és a többi Tagot írásban 
tájékoztatja. Az eseti munkabizottságban szavazati joggal csak Társulási képviselő 
rendelkezhet. A Társulási Tanács vagy az Elnök kérheti az eseti munkabizottság Elnökétől 
az ülésén való beszámolást. 
 
VIII..4.A Társulás Bizottságainak működése 
 
A Társulás Bizottságainak feladatát és működését a Társulási szerződés, az ügyrend, a 
szervezeti-működési szabályzat, illetve a rájuk vonatkozó Társulási Tanácsi határozatok 
szabályozzák. 
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. 
 
A Bizottságok létszámát a Társulási szerződés vagy a Társulási Tanács jogosult 
meghatározni. 
A Bizottságok határozatképességéhez a Tag önkormányzati képviselőkből választott, 
szavazati joggal rendelkező bizottsági Tagok – rendes Tagok – több mint felének a jelenléte 
szükséges. 
 
A Bizottság rendes Tagjainak egy és egyenlő szavazata van. 
A határozat elfogadásához a jelenlévő Tagok többségének igen szavazata szükséges.  
 
A Bizottság üléseit Elnöke (Elnökhelyettese) hívja össze. A Bizottság összehívását a 
Bizottság bármely Tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 
Az Ellenőrző Bizottság kiemelt feladata a Társulás törvényes és célszerű tevékenységének, 
a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetés felügyelete. 
 
A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
VIII..4.1. Az Ellenőrző Bizottság feladatkörében: 
 
beszámoltatja és ellenőrzi az Elnököt, a Munkaszervezetet, a Társulás bármely szervét vagy 
munkavállalóját, tapasztalatairól tájékoztatja a Társulási Tanácsot; 
az iratokba betekintést kérhet; 
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; 
ellenőrziaz ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást; 



ellenőrzi és elfogadás előtt véleményezi az éves költségvetés teljesítését; 
felkérésre vagy ellenőrzése keretében a Társulási Tanács elé terjesztendő jelentéseket, 
beszámolókat megvizsgálja, véleményezi, javaslatot tesz annak elfogadásával 
kapcsolatban; 
határozatot hoz, üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amit Elnöke és minden Tagja aláír. 
 
Az Ellenőrző Bizottság köteles közvetlenül a Tagoknak, esetleg az illetékes 
Kormányhivatalnak 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 a Társulási Tanácsot. 
 
VIII.5. A Társulás Projektmenedzsment szervezete PIU (Project Implementation Unit) 
  
A Társulási Tanács vállalkozói szerződés(ek) /Kbt. szerint/ keretében kialakítja 
projektmenedzsment szervezetet (elszámolható költség), mely az alábbi feladatokat látja el: 
 
- általános menedzsment feladatok 
- Pénzügyi tanácsadás 
- Jogi szakértő 
- Könyvvizsgálat 
- Műszaki szakértő 
 
A Projektmenedzsment szervezeti ábrája – a tényleges megalakulás és elfogadás után – a 
Társulási Megállapodás melléklete.  
 
A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó (munkaviszonyban, 
egyéb, munkavállalásra irányuló jogviszonyban való) foglalkoztatotti létszámot.  
 
VIII.5.1. A Társulás Projektmenedzsment szervezete PIU feladatai 
 
A projektmenedzsment feladata az IMJP- be tartozó feladatok ellátása, különösen: 
az Elnököt, illetve Bizottságokat segítő közreműködés a Társulási Tanács üléseinek, 
döntéseinek előkészítésében, a Társulás feladatainak végrehajtásában; 
a Társulás Bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítése, feladatainak végrehajtása, a 
pályázatok elkészítése, benyújtása, az ivóvízminőség-javító beruházás lebonyolítása, majd 
a működtetés megszervezése, biztosítása; 
a folyamatos szervezeti, szakmai működés és működtetés biztosítása – a Társulási Tanács 
által elfogadott munka- és ütemterv alapján. 
a PIU feladata a dokumentumok irattározása, őrzése, postázása; 
a Társulás működésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, könyvelése vagy köny-
veltetése, szükség esetén intézkedés a könyvvizsgálat elvégzésére;  
közreműködés az általános ügyintézési, ügyviteli feladatok ellátásában; 
folyamatos kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, különösen az NFÜ-vel, a KvVM-mel, a 
DARFT-tal, és a DARFÜ Nonprofit Kft - vel, 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; 
egyéb, a vonatkozó jogszabályban, a Társulási szerződésben, vagy más határozatban vagy 
szabályzatban meghatározott feladatok. 



 
XI. Üzemeltetés 

 
IX.1. A Társulás az üzemeltetést a Munkaszervezete útján, üzemeltetői szerződés alapján a 
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft-vel való együttműködéssel valósítja meg. A 
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.2013. szeptember 16. napján bejegyzetttársaság, 
amely a Tag önkormányzatok tulajdonában van.  
 
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. 
 
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.4. A Társulási Megállapodásban 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.5. A Társulási Tanács a kiválasztott üzemeltetővel maga köti meg a szerződést, azt 
módosíthatja, megszüntetheti – a Társulási Megállapodás szerint. 
 
IX.6. A jogszabályi vagy egyéb módosulások kérdésében Társulási Tanács jogosult eljárni.  
 
IX.7. A Program kivitelezése során megvalósult létesítmények üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetői szerződés megkötésére a Társulási Tanács jogosult. 
 
IX.8. A Társulás együttműködik a Dél-alföldi IMJP 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 IMJP résztvevőinek. 
 

X. Együttműködés, adatszolgáltatás 
 
X.1. A Tagok a saját közvetlen helyi önkormányzati tevékenységük során, az IMJP 
keretében betartják e Társulási Megállapodás 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 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. 
 

XI. 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 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.6.   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. 
 
 



XII. Záró rendelkezések 
 
XII.1. Ez a Társulási Megállapodás 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 IMJP 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 Megállapodás megkötésénél az e megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
XII.6. Ezt a szerződést a Tagok jóváhagyólag aláírták, a testületi határozatuk eredeti 
példányát a szerződéshez csatolták. 
 
 
Mellékletek 
 
 
 
sz. Melléklet: Társulás Tagjai, Képviselő-testületi határozatok száma 
sz. Melléklet: Megosztási mérőszám 
sz. Melléklet: Tag önkormányzatok szavazati száma és aránya 
sz. Mellékelt: Beruházási önerő megoszlása 
sz. Melléklet: Működési hozzájárulás adatai   
sz. Melléklet: „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
  szervezeti ábrája            
sz. Melléklet: A Társulási Megállapodást elfogadó önkormányzati határozatok 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. sz. melléklet 
 
 
  
 

A Társulás Tagjai, Képviselő-testületi határozatok száma 

Sor-
szám 

Tag neve Tag székhelye 

 
Képviselő-testületi 
Határozat száma 
 

1. 
Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős 
Kossuth L.u.16. 

19/2009 
(VI.10) Ökth 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

6445 Borota 
Felszabadulás u.43. 

92/2009. 
(VI.25.) KT 

3. 
Csikéria Község 
Önkormányzata 

6424 Csikéria 
Kossuth L.u.113. 

28/2009.  
(VI.09.)Ökh. 

4. 
Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

6136 Harkakötöny 
Kossuth L.u.1. 

98/2009 
(XII.22.) Kt 

5. 
Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

6133 Jászszentlászló 
Dózsa Gy.u.8. 

94/2009. 
(VI.30.) 
3/2010. (II.2.) 

6. 
Kelebia Község 
Önkormányzata 

6423 Kelebia  
Ady E.u.114. 

300/2009. 
(XII.17.) Kt. 

7. 
Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

6444 Kéleshalom  
Fő u.2. 

14/2010.  
(I.29) KT 

8. 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1. 

82/2009. 
PKGB 

9. 
Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

6120 Kiskunmajsa 
Fő u.82. 

14/2010. 
Sz. Hat. 

10. 
Kisszállás Község 
Önkormányzata 

6421 Kisszállás 
Felszabadulás u.28. 

106/2009. 
(VI.23.)ÖK 

11. 
Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

6413 Kunfehértó 
Szabadság tér 8. 

70/2009. 
(VI.30.) Kt. 

12. 
Móricgát Község 
Önkormányzata 

6132 Móricgát  
Deák F.u.26/B. 

47/2009. 
(VI.30.) 
3/2010. (II.2.) 

13. 
Rém Község 
Önkormányzata 

6446 Rém 
Május 1.u.17. 

60/2009 
(IX.03.) Kth. 

14. 
Tompa Város 
Önkormányzata 

6422 Tompa 
Szabadság tér 3. 

104/2009. 
(VI.29.) 



7/2010. sz. Hat 
15. Összes Tag száma 14 Tag 

 
 
 
 
 
 
 
2. sz. melléklet 
 
 

Megosztási mérőszám 

Sor-
szám 

Tag neve Tag székhelye 
Megosztási 
mérőszám 
m3/év 

1. 
Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős 
Kossuth L.u.16. 

8 772 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

6445 Borota 
Felszabadulás u.43. 

73 505 

3. 
Csikéria Község 
Önkormányzata 

6424 Csikéria 
Kossuth L.u.113. 

36 452 

4. 
Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

6136 Harkakötöny 
Kossuth L.u.1. 

33 458 

5. 
Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

6133 Jászszentlászló 
Dózsa Gy.u.8. 

101 500 

6. 
Kelebia 
KözségÖnkormányzata 

6423 Kelebia  
Ady E.u.114. 

125 061 

7. 
Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

6444 Kéleshalom  
Fő u.2. 

15 075 

8. 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1. 

1 999 637 

9. 
Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

6120 Kiskunmajsa 
Fő u.82. 

14 032 

10. 
Kisszállás Község 
Önkormányzata 

6421 Kisszállás 
Felszabadulás u.28. 

105 190 

11. 
Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

6413 Kunfehértó 
Szabadság tér 8. 

163 730 

12. 
Móricgát Község 
Önkormányzata 

6132 Móricgát  
Deák F.u.26/B. 

7 811 

13. 
Rém Község 
Önkormányzata 

6446 Rém 
Május 1.u.17. 

62 433 

14. 
Tompa Város 
Önkormányzata 

6422 Tompa 
Szabadság tér 3. 

221 169 

15. Összes Tag száma 14 Tag 2 967 825 
 
 
Megjegyzés. 
A megosztási mérőszám egységesen a 2008.évi víztermelés m3/év mértékegységben 



meghatározott mennyisége. 
Kiskunmajsa Város Önkormányzata csak Bodoglár és Tajó külterületi lakott helyek 
tekintetében érintett. A megosztási mérőszám csak erre fogyasztói körzetre vonatkozik. 
Kisszállás Község Önkormányzata képviseli Kisszállás községet és Kisszállás-Újfalut. Így 
az itt megadott megosztási mérőszám a két település részt foglalja magában. 
A megosztási mérőszám meghatározását részletező dokumentum a Társulás irattárában van 
elhelyezve. 
 
 
3. sz. melléklet 
 
Tag önkormányzatok szavazati száma és aránya 

Sor-
szám 

Tag neve 
Megosztási 
mérőszám 

Tagot megillető szavazatok 
száma aránya 

m3/év db % 
1. Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
8 772 1 1,47 

2. Borota Község 
Önkormányzata 

73 505 2 2,94 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

36 452 1 1,47 

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

33 458 1 1,47 

5. Jászszentlászló 
KözségÖnkormányzata 

101 500 3 4,41 

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

125 061 4 5,88 

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

15 075 1 1,47 

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

1 999 637 34 50,00 

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

14 032 1 1,47 

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

105 190 4 5,88 

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

163 730 6 8,82 

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

7 811 1 1,47 

13. Rém Község 
Önkormányzata 

62 433 2 2,94 

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

221 169 7 10,29 

15. Összes Tag  2 967 825 68 100,00 
 
 
Megjegyzés. 
A Tagot megillető szavazatok számát a megosztási mérőszámok alapján képeztük a 
következő metodika szerint.  



A megosztási mérőszám egészszámra kerekített és a kötelező szabályok szerint korrigált 
aránya adja a szavazatszámot.  
A korrekció a 0 arány esetében 1 értékre növelést, illetve az összes szavazat felét 
meghaladó esetben a visszacsonkítást jelenti.  
A szavazatok képzésének lépéseit bemutató dokumentum a Társulás irattárában van 
elhelyezve. 
 
 
4. sz. melléklet 
 
 

Tag önkormányzatok képviselői 
Sor-
szám 

Tag neve Képviselő neve Képviselő elérhetősége 

1. Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

Mondovits 
Mihály 

6425 Bácsszőlős, Kossuth u.16. 
e-mail: mondovits@tanet.hu 
fax: 79 / 343 – 202  

2. Borota Község 
Önkormányzata 

Mikó Ferencné 6445 Borota, Felszabadulás u.43. 
e-mail: borota.pmh@t-online.hu 
Fax: 77 / 500 – 020 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

Neszvecskóné 
Bugán Erika 

6424 Csikéria, Kossuth L.u.113. 
e-mail: onkormányzat@csikeria.koznet.hu 
fax: 79 / 340 – 177  

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

Brassó Imre 6136 Harkakötöny, Kossuth L.u.1. 
e-mail: harkaph@t-online.hu 
fax: 77 / 489 – 022  

5. Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

Papp József 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy.u.8. 
e-mail: onkorj@satnet.hu 
fax: 77 / 492 – 161  

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

Maczkó József 6423 Kelebia, Ady E.u.114. 
e-mail: kelebiahiv@t-online.hu 
fax: 77 / 454 – 249  

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

Péter-Szabó 
Lajosné 

6444 Kéleshalom, Fő u.2. 
e-mail: keleshalomph@freepop.hu 
fax: 77 / 404 – 661  

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Gyovai István 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
e-mail: polgarmester@kiskunhalas.hu 
fax: 77 / 423 – 612  

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

Terbe Zoltán 6120 Kiskunmajsa, Fő u.82. 
e-mail: polgarmester@satnet.hu 
fax: 77 / 481 – 946  

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

Kispál István 6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28. 
e-mail: kszallaspolghiv@t-online.hu 
fax: 77 / 457 – 001  

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

Harnóczi Sándor 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
e-mail: polgarmester@kunfeherto.hu 
fax: 77 / 507 – 131  

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

Csontos Máté 6132 Móricgát, Deák F.u.26/B. 
e-mail: onkorj@satnet.hu 
 fax: 77 / 491 – 023  



13. Rém Község 
Önkormányzata 

Szente János 6446 Rém, Május 1.u.17. 
e-mail: polghivrem@nidocom.hu 
fax: 79 / 552 – 920  

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

Véh László 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
e-mail: titkarsag@tompa.hu 
fax: 77 / 551 – 510  

15. Összes Tag  14 fő 
 
5. sz. melléklet 
 
Beruházási önerő megoszlása 

Sor-
szám 

Tag neve 
Beruházás 
nettó értéke 

Beruházási önerő 

mértéke aránya 

E Ft E Ft EUR % 
1. Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
143 930 14 393 52 164 5,08 

2. Borota Község 
Önkormányzata 

93 676 9 368 33 950 3,31 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

106 266 10 627 38 513 3,75 

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

80 941 8 094 29 335 2,86 

5. Jászszentlászló 
KözségÖnkormányzata 

111 191 11 119 40 298 3,92 

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

104 045 10 404 37 708 3,67 

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

75 118 7 512 27 225 2,65 

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

1 366 080 136 608 495 100 48,21 

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

53 263 5 326 19 304 1,88 

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

158 243 15 824 57 351 5,58 

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

184 361 18 436 66 817 6,51 

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

55 157 5 516 19 990 1,95 

13. Rém Község 
Önkormányzata 

105 641 10 564 38 287 3,73 

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

195 467 19 547 70 842 6,90 

15. Összes  2 833 379 283 338 1 026 884 100,00 
Megjegyzés. 
A beruházás nettó értéke a tervező által megadott változat analízis alapján lett beállítva.  
Bácsszőlős-Csikéria beruházási nettó értéke a közös műre adott érték megosztásával van 
megállapítva. A megosztási arány az egyedi technológiákra meghatározott arány szerint lett 
megválasztva. 
Kisszállásnál hozott nettó érték tartalmazza Kisszállás - Újfalu beruházási értékét is. 



Az önerő követelmény 10 % -ban lett elfogadva a 90 % -os támogatás reményében. 
Az EUR hivatalossá válását követően a Ft érték egyenlő a Társulási Megállapodás 
aláírásakor érvényes EUR árfolyamon átszámított Ft összeggel. 
Az EUR Társulási Megállapodás aláírásakor érvényes árfolyamának igazoló dokumentuma 
a Társulás irattárában van elhelyezve. 
 
 
6. sz. melléklet 
 
Működési hozzájárulás adatai 

Sor-
szám 

Tag neve 
Megosztási 
mérőszám 

Működési hozzájárulás mértéke 

mértéke aránya 

m3/év  Ft EUR % 
1. Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
8 772 142 857 518 7,14 

2. Borota Község 
Önkormányzata 

73 505 142 857 518 7,14 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

36 452 142 857 518 7,14 

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

33 458 142 857 518 7,14 

5. Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

101 500 142 857 518 7,14 

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

125 061 142 857 518 7,14 

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

15 075 142 857 518 7,14 

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

1 999 637 142 857 518 7,14 

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

14 032 142 857 518 7,14 

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

105 190 142 857 518 7,14 

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

163 730 142 857 518 7,14 

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

7 811 142 857 518 7,14 

13. Rém Község 
Önkormányzata 

62 433 142 857 518 7,14 

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

221 169 142 857 518 7,14 

15. Összes  2 967 825 2 000 000 7248 100,00 
 
Megjegyzés: 
 
Az EUR hivatalossá válását követően a Ft érték egyenlő a Társulási Megállapodás 
aláírásakor érvényes EUR árfolyamon átszámított Ft összeggel. 
Az EUR Társulási Megállapodás aláírásakor érvényes árfolyamának igazoló dokumentuma 
a Társulás irattárában van elhelyezve. 



A 6. sz. mellékletben megadott működési hozzájárulás mértéke az induló – 2010. évre – 
vonatkozik. A további időszakra a működési hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács 
ülésén, határozattal hozza.



7. sz. melléklet 
 
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító  
Önkormányzati Társulás Szervezeti ábrája 
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