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Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Tormási Zoltán, Kiss Ferenc és
Túri István képviselők.
Távol van: Hajagos Antal és Forgó Istvánné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző.
Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos.
Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent
képviselőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (5) fő az ülésen megjelent.
A Képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását:
1.) „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
2.) Tiszaalpár Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozás
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés –
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, valamint a
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
családsegítés feladatainak ellátására megkötött
megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
4.) Buzás János Általános Iskola hivatalos elnevezésének véleményezése
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
5.) Egyebek
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2013. (VI. 27.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
H

A T Á R O Z A T

1.) „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
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Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
2.) Tiszaalpár Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozás
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés –
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, valamint a
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
családsegítés feladatainak ellátására megkötött
megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
4.) Buzás János Általános Iskola hivatalos elnevezésének véleményezése
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
5.) Egyebek
1.) „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Pap Sándor polgármester: A napirendi pontban szereplő Társulási Megállapodást
módosítani kell egyrészt a hivatkozott jogszabályok változása, másrészt a tagok
körében történt változás – a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kilépése - valamint
a megalakulás óta eltelt idő működési tapasztalatai alapján
Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a „Kék-Víz”-Észak-BácsKiskun
Megyei
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodás módosításának elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
106/2013. (VI. 27.) Kt. határozat
A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
HATÁROZAT
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap
Sándor polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.
2.) A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Pap
Sándor
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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Melléklet a 106/2013. (VI. 27.) Kt. határozathoz
„Kék Víz”
– Észak-Bács-Kiskun Megyei
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Egységes szerkezetben az 1. számú, 2013. június 28-ával kelt módosítással.
A módosított részek lilával és dőlt betűkkel vannak szedve.
Kelt: 2010. február 12
Módosítva: 2013. június 28.
Preambulum
A tagönkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország
Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv), továbbá, a hatályos jogszabályok, különösen a Nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján
„Kék Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoztak létre.
A társulás célja, hogy:
- a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II., beruházási szakaszát –
megvalósítsák,
- ehhez Magyarország költségvetése, és az Európai Unió által biztosított vissza nem
térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek,
- majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő
településeken.
- A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében:
1.
az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelő
minőségű egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó lakosság
számára;
2.
az előkészítő szakaszban felmért állapotnál lényegesen jobb állapotú
ivóvízhálózat.
A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben
tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat
megvalósítása érdekében hozták létre, s hogy az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen
és egyenként is tiszteletben tartják.
A Társulás és a tagok neve, székhelye
1.

A tagok az önkormányzatuk hatáskörébe tartozó egészséges ivóvíz biztosítása
érdekében, teljes konszenzussal, önkormányzati társulást hoztak létre 2010. február 12-én,
amely Társulási Megállapodásukat ugyancsak teljes egyetértéssel módosították, és
egységes szerkezetbe foglalták a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 146. § (1) bekezdésébe foglalt kötelezettségüknek eleget téve, a 8795. § - oknak megfelelően.
(A tagok hatályosított felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.)
2. A társulás neve:
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„Kék Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Rövidített neve: „Kék Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
3. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiségű közüzemi közszolgáltató önkormányzati
társulás, amelynek a jogállására vonatkozó adatokat a mindenkor hatályos és érvényes,
Magyar Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonat tartalmazza. (9. sz. melléklet)
4. A Társulás képviselője: az elnök és az alelnök.
5. A Társulás székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
6. A Társulás alapításkori vagyona: 1.000.000.-Ft
7. A Társulási Megállapodás az ivóvízminőség-javítási és közszolgáltatási célok tagok
számára történő megvalósítására, területi hatálya a társulásban résztvevő települési
önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.
8. A Társulási Megállapodás időbeli hatálya:
A társulási megállapodás határozatlan időre, de sikeres pályázás esetén legalább az
Ivóvízminőség-javító Program Támogatási Szerződésében előírt beruházási és
működtetési időtartamra jön létre. A társulási megállapodás módosítását,
megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja csak a Társulási és Támogatási,
illetve egyéb szerződésekben, megállapodásokban vállalt feltételek betartásával
kezdeményezheti.
9. A társulási megállapodást valamennyi település képviseletében a polgármester
írja alá.
10. Nyilvántartásba-vétel:
- A Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot megküldi:
(5)
az aláírástól számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalnak, valamint,
(6)
a jóváhagyásától számított 8 napon belül a Magyar Államkincstár BácsKiskun Megyei Igazgatóságának (MÁK) törzskönyvi nyilvántartásba-vétel céljából.
(7)
A Magyar Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonat (9. sz.
melléklet) azokban a személyi és egyéb tartalmi kérdésekben, amelyeknek a változása
egyébként nem igényel Társulási megállapodás módosítást, a Társulási megállapodás
módosítása nélkül bármikor hatályosítható. Feltétel azonban, hogy a hatályosított
Törzskönyvi kivonatot – legalább elektronikus úton – meg kell küldeni a Társulás tagjai
részére.
II. A tagok által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök
1. A Társulás tagjai, a tagok, az ivóvíz biztosítás, mint közfeladat ellátásáért felelős szervek,
vállalják, hogy együttesen a következő – köz- és egyéb feladatokat valósítják meg, illetve az
alábbi kötelezettségeket teljesítik együttesen:
a) A tagok határidőben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntéseket és végrehajtják
azokat.
b) Együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel,
szervezetekkel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakaszának jogszerű
befejezésében, a pályázatuk előkészítésében, benyújtásában, a Támogatási szerződés és
abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás működtetésében;
c) Költségvetésük keretében, a tag település kalkulált vízigényének elve alapján
biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját forrást (a Megállapodás 3., 7.
és 8. melléklete alapján);
d) Költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgáltatás
hosszú távú, fenntartható működtetésének és fejlesztésének személyi, intézményi, pénzügyi
és gazdasági feltételeit;
e) Gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerű
működtetéséről és a kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról;
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f) Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal
összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit,
g) A Társulás, illetve, a Társulás keretében a tagok, vállalják, hogy a 2007-2013. közötti
programozási időszakra vonatkozó hatályos támogatás-felhasználási és eljárási
szabályoknak megfelelően járnak el, alkalmazzák az Európai Unió vonatkozó irányelveinek
megfelelően a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által kidolgoztatott, Üzemeltetői
Működési Kézikönyvben foglaltakat, biztosítják a projekt megvalósítását szolgáló
ingatlanokat.
Közös szervezeti, jogi feladatok:
1.
a Társulás jogszerű működésének biztosítása;
2.
a Munkaszervezet létrehozása;
3.
Projekt Megvalósító Egység (PME vagy PIU) kiválasztása
4.
lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás
megfelelő, elérhető biztosítása, dokumentálása;
5.
egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs
tevékenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes,
jogkövető elfogadtatásának elősegítése céljából;
6.
a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és külső
pénzeszköz, mint hitel, egyéb tőkebevonás stb.) biztosítása,
7.
a társulási célok és feladatok mentén a tagönkormányzati helyi jogalkotás és
döntéshozatal tervszerű, de egyben rugalmas végrehajtása,
8.
a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel;
9.
a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása;
10.
szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése;
11.
a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
12.
minél szélesebb körű közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a
települések között;
13.
a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási
közös költségek megelőlegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból
vagy kötelező a megelőlegezése);
14.
a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos
biztosítása, fenntartása;
15.
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során;
16.
az aktiválásban folyamatos együttműködés.
Műszaki feladatok:
1.
a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok
kivitelezésre történő megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve a
környezetvédelemi tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, építési engedélyezési tervek,
megvalósíthatósági tanulmányok, költségtervek, elemzések, környezeti hatások – nem
műszaki – összefoglalója, valamint egyéb dokumentációk, amelyek szükségesek a
benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként;
2.
a helyszínek előkészítése
3.
építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való
részvétel;
4.
együttműködés a kivitelezőkkel;
5.
műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete;
6.
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési
feladatokban való részvétel;
7.
a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek általi
átadás-átvétele, üzemeltetésének biztosítása.
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III. A Társulás és a Társulási Tanács működési elvei
III.1. A Társulás általános működési elvei
1. A Társulás - az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi
költségvetésből támogatott, jövedelemtermelő környezetvédelmi projektek támogatási
címzettje (kedvezményezettje) lehet, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért felelős
önálló jogi személy, amelynek tagjai a társult helyi önkormányzatok.
2. A kedvezményezett fogalma alatt a Társulást, tagönkormányzatok alatt azokat a helyi
önkormányzatokat értjük, amelyek a projektben:
1.
mint az adott közfeladat ellátásáért törvényi előírások alapján felelős
szervezet vesz részt, és így –
2.
az EU és a központi költségvetés által nyújtott támogatás jogosultjai, valamint
3.
a projekt során megvalósuló eszközrendszer tulajdonosai lesznek,
4.
azzal a feltétellel, hogy, mint a hatályos hazai jogszabályok alapján jogi
személyként létrehozható, helyi önkormányzati társulások, főszabályként a projekt
lebonyolítását végzik, és e szerepkörben látják el a projektgazdai feladatokat is;
5.
azt figyelembe véve, hogy a projekt jellegénél fogva, a helyi önkormányzatok
társulásainak működési időtartama legalább a projekt beruházási szakaszának lezárásáig
tart – a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettség szerint.
3. A társult önkormányzatok a megvalósítás és a Támogatási szerződés szerinti kötelező
időszakra elfogadják a ”Bácsvíz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz- és Csatornaművek
Zrt. által megadott 2003-2008. évi településenkénti ivóvíz felhasználás mértékét, a
felhasználás mértéke szerint számítandó adat alapjaként.
4. Az önkormányzat vagy (és) a társulás ellenkező döntéséig - a tag önkormányzat
társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok osztatlan közös
vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a Mötv.
90. § (4) bekezdése alapján.
4.1. A vagyonszaporulat a Társulás tagjainak osztatlan közös tulajdona, amelyre a Ptk.
Közös tulajdonra vonatkozó szabályai vonatkoznak, és amely a vízigényük alapján
kiszámított vagyoni hozzájárulásuknak megfelelően teljesített önrész szerinti
beruházás-arányosan illeti meg a tagokat a Mötv. 90. § (4) bekezdése alapján.
4.2.A társult tagok megállapodnak abban, hogy a társulás fennállása alatt vagyoni
hozzájárulásukat az alábbiak szerint teljesítik:
A. A projekt keretén belül megvalósított beruházások – a projekt területi elhelyezkedését,
illetve műszaki tartalmát figyelembe véve – régió típusú felosztás szerint kerül kivitelezésre.
A projektrégió azon településeket fogja össze, melyek egy azonos, elkülöníthető technikai-,
technológiai rendszert használnak. A projekt régióban megépített beruházás költségeit a
projektrégióban részt vevő önkormányzatok a 2003-2008. évek során mért átlagos víz
végfelhasználás arányában viselik.
B. Az egyes települések már meglévő vízhálózatán végrehajtott rekonstrukciós
beruházások költségeit, az egyes önkormányzatok teljes egészében saját maguk viselik.
C. A projektrégiók beruházásai együttesen adják a projekt teljes beruházási költségét.
D. A működési költségek tagok közötti elosztásának alapja a részt vevő önkormányzatok
2003-2008 évek során mért átlagos víz végfelhasználás aránya.
5. A tagok a végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve szükséges
beavatkozások szerinti teljes vagy részleges víziközmű vagyonukat leltárkimutatás alapján –
szükség esetén, nyilvántartási értéken, beviszik a társulásba. Az egymás közötti elszámolás
alapjaként – és nem üzleti elszámolás céljából – a nyilvántartási értéket fogadják el. Ez a
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nyilvántartási értéken bevitt vagyon nem képezi a későbbiekben alapját a Társulás
vagyonába kerülő vagyonnövekménynek.
6. Amennyiben valamely bevitt vagyontárgy a beavatkozások során kicserélésre kerül, a
lecserélt eszközt – ellenkező megállapodás hiányában, és ha a cél szerinti közüzemi
szolgáltatást nem akadályozza, vagy nem teszi lehetetlenné - az azt bevivő tag részére kell
átadni, de a vagyonnövekmény tekintetében a keletkezett társulási közös tulajdon
figyelembe-vételével.
7. Az önkormányzati társulás tagjai rögzítik, hogy a társulásnak a saját, költségvetési
szervezeti, működési feladatait a Projekt Megvalósítási Egység, illetve a végleges
munkaszervezet megalakításáig Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala útján látják el (díjazás nélkül, de tényleges költségei elszámolása
fejében), míg az ivóvízminőség-javító projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására a Projekt Megvalósítási Egységet (PME) hoztak létre.
8. A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen a költségvetési szervekre, az
államháztartásra vonatkozó külön szabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.
9. A Társulás a bevételeit és kiadásait az erre elkülönített számlán köteles nyilvántartani. Az
Elnök a Tagok részére a számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési
beszámoló keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani.
10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok,
elsődlegesen területi, lakossági stb. – szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési
és közszolgáltatási szerződéseik Társulásuk számára való rendelkezésre bocsátására. A
Társulás érdekkörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a Tagok nem
hivatkozhatnak településük érdekeire, mint üzleti titokra.
11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a program
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem
érintettek részére csak a szükséges mértékben, korlátozottan, felhatalmazás alapján, a
Társulás írásbeli engedélyével adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel
kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
hatályos jogszabályok szerint járnak el.
12. A társulás tagjai megállapítják, hogy a határozathozatal szempontjából társulási
jogviszonyukban a szabályozásukkal azt kívánják elérni, hogy a határozatokkal minél több
tag egyetértsen. (Az egyszerű- és a minősített többség számításának is a teljes taglétszám
/30 tag/, és az összes szavazat /145/, és nem a jelenlévők száma és szavazata az alapja.)
Ennek megfelelően:
- minősített szavazattöbbségen az összes szavazatnak a legalább ¾-es többségével,
legalább 109 szavazattal, és egyidejűleg az összes társult tag több mint felének
szavazatával, legalább 16 tag szavazatával hozott határozatot értik.
13. A minősített többséget nem igénylő kérdésekben az összes szavazat több mint
fele, 73 szavazat, és egyidejűleg az összes társult tag több mint felének, 16 tagnak a
szavazata szükséges a határozathozatalhoz (egyszerű szavazattöbbség).
14. A Társulási Tanácsban egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a felével.
15. A Társulás a mindenkor hatályos Áht. és más hatályos jogszabályok alapján gazdálkodik.
Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban állapítja meg.
16. A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a
Társulásnak jogellenes (szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többletköltséget
okoznak, e magatartásukért felelősséggel tartoznak, és ezért a Társulási Tanács őket az
okozott kár, többletköltség megtérítésére kötelezheti.
17. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról
szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott - döntést a képviselő-testület legalább a
tárgy év június 30. napjáig köteles meghozni és a társulási Tanáccsal közölni.
18. A társulás megszűnése kizárólag az év utolsó napjára szólhat.
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III.2. A tag által vállalt pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére irányadó eljárás
1. A tagok által a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése
esetén a társulási tanács a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult az elnök útján.
2. Amennyiben az inkasszó is eredménytelen volt, 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.
3. A Tagok megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti mindenkori
késedelmi kamatot, de 4 hónapot meghaladó késedelem bekövetkezésétől emellett még
további 3 % kamatot jogosult a Tanács felszámolni.
4. A tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok
biztosításának kötelezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magában foglalja
az esetleges: beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó
költségtöbbletet, továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket,
ráfordításokat.
III.3. Ellenőrzési és beszámolási kötelezettség
1. A polgármester – a Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján legalább évente
egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
2. A társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás működését (a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló hatályos jogszabályok szerint.
3. A Társulás létrehozza ellenőrző szervét, amely a társulási megállapodás, esetleges
egyéb saját szabályzatok keretei között, a saját Munkaterve és Ügyrendje szerint
működik.
4. A Mötv. helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről szóló fejezet 119. § alapján
a helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési
támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes
szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar
Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító hatóságai
és a közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik. A központi költségvetési,
európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban részesülő önkormányzat vagy
társulás köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt vevő és a
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni.
5. Az önkormányzati társulások törvényességi felügyeletére, annak eszközeire,
terjedelmére a Mötv. 132. § rendelkezései vonatkoznak, amely rendelkezések értelmében
különösen a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében
az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökben és a Mötv.-ben
meghatározott jogosítványokkal rendelkezik.
III.4. A Társulás és szervei működése
1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, a Társulás Alelnöke, a
Társulás Bizottságai.
2. A Társulási Tanács
1.
A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok polgármestereiből, vagy más
delegált képviselőiből álló Társulási Tanács.
2.
A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart.
Az Elnök (vagy Alelnök) az önkormányzati választást követően a Tanács új tagjainak
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hivatalba lépéséig csak ügyvivői (pl. iratkezelés, átadás-átvétel, meghívó kiküldés stb.)
intézkedéseket jogosult és köteles ellátni, kötelezettséget nem vállalhat, személyi kérdésben
nem dönthet.
3.
A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok
által átruházott önkormányzati társulási közös feladat- és hatáskörökben.
4.
A tagok megállapodnak, hogy jelen Megállapodással létrehozott társulásukban a
Társulási Tanács valamennyi tagja legalább egy szavazattal rendelkezik, továbbá, minden
polgármesternek az általa képviselt település 2003 - 2008. évi fogyasztás alapján kalkulált
százalékban meghatározott vízigénye alapján van megkezdett százalékpontonként további
1-1 szavazata – a 3. sz. melléklet szerint.
5.
A Társulási Tanácsba delegált tagot akadályoztatása esetén az üléseken
bármelyik alpolgármester külön meghatalmazás nélkül helyettesítheti. A Tanácsba delegált
személyek megbízása a polgármesteri illetve képviselői megbízatás fennállásáig tart. Az
alkalmi helyettesítés előtt a tag nevében adott szabályszerű meghatalmazást át kell adni a
Tanács elnökének.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége van plusz egy főt delegálni a
Társulási Tanácsba. A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált második tag
nem rendelkezik szavazati joggal, a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni, azonban, a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által első helyen
megválasztott delegált helyett külön meghatalmazás nélkül eljárhat, s a delegált jogai illetik
meg.
A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által második helyen delegált személy a
Társulási Tanács erre irányuló határozatával alelnöki tisztséget nyer el, és a tanácsülések
közötti időszakban folyamatos és rugalmas ügyintézést lát el.
6.
A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás, valamint a határozatai és
esetleges egyéb szabályzatai szerint működik a hatályos jogszabályok alapján.
7.
A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei a határozatait
nyílt szavazással, (III.1./12-13. pont szerinti) egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve
azokat a kérdéseket, amelyekben jogszabály vagy a Társulási Megállapodás egyhangú,
vagy minősített többségű szavazást ír elő.
8.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két alkalommal
tartja. A Társulási Tanács üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása, távolléte esetén az
Alelnöke hívja össze és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig a
tagok közüli korelnök vezeti.
9.
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Megállapodásban, a
hatályos jogszabályokban, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott
időpontban;
10.
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni legalább két tag vagy az ellenőrző
bizottság napirendet tartalmazó írásbeli kérelmére.
11.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint
fele, legalább 16 tag, és a jelenlévő tagok által a szavazatok több mint fele, 73 szavazat
jelen van.
12.
Az összehívás csak akkor szabályos és érvényes, ha az ülésre tanácskozási
joggal az Ellenőrző Bizottság elnöke, a PME vezetője és a társulás területén érintett
valamennyi ivóvíz szolgáltató vezetője is meghívást kapott.
13.
A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: „…/….. év (… hónap…nap)
„Kék víz ” TVT. számú határozat”
14.
A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező.
15.
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik minden, ami nem tartozik az
elnök vagy más szerv hatáskörébe, jellemzően:

a Társulás Elnökének, Alelnökének, a bizottságok tagjainak megválasztása;
Az ellenőrző bizottságba a Társulási Tanács a saját tagjaiból, egyszerű szótöbbséggel
választ 3 tagot.
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o
A munkaszervezet megalakítása, vezetőjének megbízása, valamint a vezetője
fölött a munkáltatói jogok gyakorlása;
o
a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolónak az elfogadása;
o
döntés vagyonkezelői jogviszony létesítéséről, módosításáról vagy
megszüntetéséről;
o
intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése;
o
gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel;
o
A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
o
a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása,
módosítása, vagy – minősített szavazattöbbséggel hozott határozattal - elengedése;
o
döntés ingatlan, bruttó 500 eFt értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása,
eladása, a társulási vagyon megterhelése kérdésében;
o
döntés bruttó 500 eFt értéket meghaladó kötelezettségvállalásról.
16.
A Tanács ülésén - amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik
elfogadó döntés – azt elutasítottnak kell tekinteni.
17.
A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény (Mötv.) képviselő-testületi
üléseinek jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet a Társulás Elnöke és a Társulási Tanács által hitelesítésre választott Tag írja
alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes BácsKiskun Megyei Kormányhivatalnak.
18.
A Társulási Tanács üléseit nyilvánosan tartja, de dönthet úgy, hogy az ülése zárt
legyen.
19.
A Társulási Tanács egyszerű szavazattöbbséggel titkos szavazást rendelhet el.
20.
A Társulási Tanácsi meghívó, a tagoknak, meghívottaknak küldendő írásbeli
anyagok, közlemények e-mailben, faxon, postán és kézbesítéssel is kiküldhetők, kivéve, ha
ettől eltérő határozat szerint azt csak ajánlott, tértivevényes postai küldeményként lehet
megküldeni.
21.
A meghívóhoz lehetőség szerint előterjesztést kell mellékelni; a kiküldésnek
legalább 5 munkanappal az ülés előtt kell megtörténni, kivételes esetben lehet ennél
rövidebb a kiértesítést megelőző időtartam.
3. A Társulás Elnöke
1.
A Társulás Elnökét a Társulási Tanács tagjai közül, az önkormányzati választási
ciklus idejére választja – a Társulási megállapodás szerinti hatáskörrel. Az Elnök személyére
a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásához
a Társulási Tanács e megállapodásnak megfelelően született egyszerű szótöbbségű
döntése szükséges.
2.
A Társulás Elnöke képviseli a Társulást.
3.
Az Elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, illetve a
Társulási Tanács ülésén az elnöki teendőket külön meghatalmazás nélkül az Alelnök látja el.
4.
Az Elnök minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami nem tartozik a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe.
4. A Társulás Alelnöke:
1.
A Társulás Alelnökét a Társulási Tanács saját tagjai közül, az önkormányzati
választási ciklus idejére választja – a Társulási megállapodás szerinti hatáskörrel.
Személyére bármely tagönkormányzat képviselője javaslatot tehet, megválasztásához a
Társulási Tanács jelenlévő tagjainak egyszerű szavazattöbbsége szükséges.
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2.
Az Alelnök az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök
távollétében vagy külön felkérésére.
3.
Az Alelnök a megválasztásáról hozott határozatban önálló aláírási, képviseleti
jogot kaphat, és önálló feladattal is megbízható.
4.
A Társulási Megállapodás 2013. június 28-án létrejött módosításával, az
önkormányzati ciklusok közötti változással, keletkezett alelnöki tisztséget a többi
tisztségviselővel azonos módon töltheti be új személy, ha a Közgyűlése vagy Képviselőtestülete jelöli, megválasztja, és delegálja a Társulási Tanácsba, s a Társulási Tanács tagjai
megválasztják alelnöknek.
5. A Társulás Bizottságai
1.
A Társulási Tanács egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának
előkészítésére és végrehajtására eseti vagy határozatlan idejű munkabizottságo(ka)t hozhat
létre. A munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza
meg, tagjaira Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A munkabizottság elnöki feladatait
csak a Bizottság tagjainak sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el, aki a munkabizottság
véleményéről és javaslatáról a Társulási Tanácsot, két ülés között az Elnököt írásban
tájékoztatja.
2.
A munkabizottságban szavazati joggal csak a Társulási Tanácsban is szavazati
joggal rendelkező képviselő rendelkezhet. A Társulási Tanács kérheti a munkabizottság
elnökétől a Társulási ülésen való beszámolást.
3.
A munkabizottság a Társulási Tanács által megszabott keretek között, azon belül
saját munkaterve és ügyrendje szerint működik.
6. Az Ellenőrző Bizottság működésének szabályai

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

Az iratokba betekintést kérhet;

Bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, a hatóságok, továbbá a szakmai
munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, személyek, vagy a Társulással
munkakapcsolatban álló bármely személy felé;

Ellenőrzi az ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást;

Ellenőrzi és elfogadás előtt véleményezi a mindenkori zárszámadást;

Felkérésre vagy ellenőrzése keretében a Társulási Tanács elé terjesztendő
jelentéseket, beszámolókat megvizsgálja, véleményezi, javaslatot tesz annak elfogadásával
kapcsolatban;

Az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat lát el,

Határozatot hoz, üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amit elnöke és minden tagja aláír.

Az Ellenőrző Bizottság köteles közvetlenül a Tagoknak, szükség esetén a BácsKiskun Megyei Kormányhivatalnak írásbeli észrevételben jelezni, ha jogszabályba ütköző,
illetve Társulás vagy a Tagok érdekeit súlyosan sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. A
megállapításáról tájékoztatja az Elnököt, szükség esetén a Társulási Tanácsot.
IV. A Társulás költségei viselésének aránya
és teljesítésének feltételei
IV.1. A Társulás vagyona
1. A társulásnak, mint jogi személynek a tagönkormányzatok által leltár szerint bevitt, később
szerzett, és ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van.
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2. A Társulás alakulása után keletkezett vagyon a Társulás tagjainak osztatlan közös
tulajdonú vagyona, amely a tagok ellenkező megállapodása hiányában – a tagok vagyoni
hozzájárulása arányában képezi a tagok eszmei tulajdoni hányadát – a hatályos Ptk.
szabályai szerint.
3. A Tagok a 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.
4. Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat a
Társulásnak, vagyis tagjainak, és harmadik személynek. Az ilyen vagyontárgyak
használatára, illetve vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a harmadik személy
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 hozzájárult a közös vagyon létrejöttéhez, illetve,
amilyen mértékben tulajdoni hányadra tett szert a keletkezett közös vagyonban.
5. A külön tulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a később keletkezett vagyon
elkülönítése, kezdettől pontos nyilvántartása érdekében a társulásba bevitt vagyontömeg
tulajdoni, használati viszonyait, fennálló vagyoni értékű jogokat (szolgalom, jelzálogjog stb.)
a jogosultaknak, kötelezetteknek közölni kell, s nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy
vagyoni értékű jog, kötelezettség, teher értékét – amennyiben a társult felek azt minősített
szavazattöbbséggel elfogadják, a nyilvántartási értéken kell számításba venni, ennek
hiányában adó- és értékbizonyítvány kiadásával, vagy közösen megrendelt értékbecsléssel
(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.
6. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja a Társulási
Megállapodásban rögzítettek szerint.
7. A Tag által (esetleg harmadik személy által) a társulás használatába adott vagyonra nézve
– külön megállapodás alapján – használati díjat kell fizetni, vagy egyéb elszámolást
készíteni.
8. A használati díjfizetési és mindenkori elszámolási kötelezettség akkor is fennmarad, ha a
tag bármely módon kilép, s a társulás a bennmaradó vagyonát nem tudja, vagy csak a
társulás, vagy a működtetett vagyonnal biztosított szolgáltatás, egyéb működés
ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. A vagyonkiadás kényszerű
visszatartása nem lehet több mint öt év.
9. 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.
10. A tagok által bevitt és önerőként biztosított és EU-s támogatás keretében elnyert vagyon:
a) a tagok bevitt vagyona, amely lehet:
bevitt, saját tulajdonú
bevitt vegyes tulajdonú,
vagy a Társulás fennállása alatt keletkezett,
részben vagy egészében társulási tulajdonú,
egyéb vegyes tulajdonú
stb.
b) a tagok által az alapításhoz, majd megalakulás után biztosított vagyon és hozadékai:
az alapítói vagyon,
a tagok beruházási hozzájárulásai
a tagok működési hozzájárulásai
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a tagok egyéb hozzájárulásai
lehetséges önkormányzati önerős támogatások
egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékű jog (pl. a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium vagyonából a társulást vagy a tagokat megillető tulajdoni hányad vagy
vagyoni értékű jog)
egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat)
c) A projekt legjelentősebb mértékű külső pénzforrását képezi:
• a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás, amely megegyezik az Európai
Unió SA/KA forrásával, valamint
• a nemzeti hozzájárulás.
11. A tagok vállalják, hogy a hozzájárulásokat a Társulási megállapodás 6. sz.
mellékletét képező táblázat szerint a szolidaritás elve alapján / a tag önkormányzatokra
jutó beruházási érték alapján biztosítják:
12. A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét a 7. sz. mellékletbe foglalt ütemezés
szerint 1 kötelesek a Társulás számlájára befizetni.
13. A Tagok szükség esetén – egyéb megállapodás hiányában - a jelen Megállapodásban
alkalmazott elvek szerint felülvizsgálják a hozzájárulásaik arányát és mértékét.
14. A társulási időtartamra elfogadott éves hozzájárulás mértéke csak az összes Tag
minősített szavazattöbbségével módosítható.
15. Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló
összeget, a Társulási Tanács az Elnök vagy az Alelnök javaslatára, a Tagok előzetes értesítését
követően költségmérséklő intézkedést hozhat, szükség esetén a működési hozzájárulás
mértékének emelését határozhatja el, amit a képzett tartalékvagyon terhére írhat elő kötelezően,
figyelembe véve, hogy a társulás költségvetési szerv.
16. A Tagok a működési hozzájárulás összegét - az önkormányzati költségvetésük
elfogadását követően – legkésőbb a társulási megállapodásban megjelölt időpontig, a
tárgyév március 31-ig - kötelesek a Társulás számlájára befizetni; az alakuló ülést követően
30 napon belül azonban minden tag köteles az alapításkor befizetendő hozzájárulásának
eleget tenni.
17. 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.
V. A Társulás Munkaszervezete
1. A Társulás az ivóvízminőség-javító feladatkörében munkaszervezetet és Projekt
Megvalósítási Egységet hoz létre.
2. A Projekt Megvalósítási Egység kiválasztásáig, a munkaszervezeti feladatokat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, aki – mint gesztor
tagönkormányzat a Társulás folyamatos működtetésének a feltételeit is biztosítja a
székhely és az állandóan elérhető, aláírási, képviseleti joggal felruházott
tisztségviselői jelenlét biztosításával együtt.
V.1. és V. 2. törölve.
V.3. A Projekt Megvalósítási Egység (PME)
1. A Társulás az ivóvízminőség-javító projekt működtetésére, adminisztratív és szervezési
feladatok ellátására Projekt Megvalósítási Egységet hozott létre, amely köteles rendszeresen
beszámolni, illetve szükség szerint tájékoztatást nyújtani a projekttel kapcsolatban a
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Munkaszervezetnek a Társulási Tanácsnak illetve a társulás Tagjainak a Projekt
előrehaladásáról, emellett feladata a Társulási Tanács határozatainak végrehajtása.
VI. Üzemeltetés
1. A Társulás a projekt keretében létrejövő vízi közmű létesítmények üzemeltetését a
Társulási Tanács által a Támogatási szerződés, a hatályos jogszabályok, elsődlegesen
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletbe - a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről - foglaltaknak megfelelően kiválasztott
üzemeltetővel valósítja meg. A Társulási Tanács az üzemeltető kiválasztásakor minden
esetben az érintett települések által meghatározott feltételek szerint jár el.
2. A kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért a
Társulásnak fizetendő díjba a Társulás beépíti a KEOP-ból származó támogatásból épített
létesítmények amortizációs költségét.
3. A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a
Társulás a Kohéziós Alapra, KEOP pályázatra, egyéb, pl. önkormányzati önerő kiegészítő
támogatásra benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési költségtervezetet (ld.
részletesen rögzítve a később elkészítendő pénzügyi és gazdasági elemzésben) tekinti
irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.
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.
5. A kiválasztott üzemeltetővel (üzemeltetőkkel) a Társulási Tanács nevében az Elnök köti
meg a szerződést.
6. A Program kivitelezése során megvalósult létesítmények üzemeltetésére vonatkozó
üzemeltetői szerződés megkötésére a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által
készített szerződés minta alapján kerül sor (4. sz. melléklet).
7. Az üzemeltető működésével szemben támasztott minimális szakmai követelményeket a
Megállapodás mellékletét képező Üzemeltetési Működési Kézikönyv (5. sz. melléklet)
szabályozza. Az ebben meghatározott követelmények betartását a Társulás az üzemeltetői
szerződésben kötelezővé teszi a kiválasztott üzemeltető számára.
VII. Kiválás, kizárás, a Társulás megszűnése
1. A megállapodás felmondása /kiválás/ a Támogatási szerződés, a Társult
tagönkormányzatok közötti megállapodások, és a hatályos jogszabályok, különösen a
Mötv., és a következő elvek alapján lehet jogszerű, illetve, kártérítési, kártalanítási
kötelezettséget maga után nem vonó:
a) A Társulási megállapodás a beruházási és kötelező működtetési időtartam alatt
rendes felmondással nem szüntethető meg.
b) Társulási megállapodásban, a Támogatási Szerződésben vagy ezekhez kapcsolódó
szerződésben, határozatban vállalt kötelezettségek teljesítése alól jogszerűen csak a
kiválni szándékozó tagönkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott
határozata és a Társulási Tanács minősített többséggel hozott jóváhagyása mellett, a
Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával, a társulás további működőképességének
fenntartását biztosító megállapodás létrejöttével lehet - a hatályos, különösen a
költségvetési szervekre, az önkormányzatokra és társulásaikra vonatkozó jogszabályok
betartásával.
c) A kiválás engedélyezéséről szóló döntéshez a bent maradó tagoknak az elszámolást
is el kell fogadni.
2. A tag kizárása:
a) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó
napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a Társulási Megállapodásban vagy
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a Társulási határozatban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem
tett eleget.
b) Kizárási oknak minősül különösen:
ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli
felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget,
ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes
egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget;
ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy súlyosan veszélyezteti a
hatékony együttműködést.
c) A kizárt Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a többi Tagnak a program
megvalósításával összefüggésben a társulási tagsága megszűnésével okozott károkért,
többletköltségekért. (Ide értendő többek között a beruházás átalakítási kényszere, módosított
tervek, szervezet átalakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás
elhúzódása, stb.)
3: A társulás megszűnése:
a) A társulás megszűnik a hatályos jogszabályok, elsődlegesen a Mötv. szerint, és az abban
meghatározott esetekben.
b) A Társulás tagönkormányzatai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni
– ellenkező megállapodás hiányában - a bevitt vagyonuk leltár szerinti értékének alapul
vételével, és a társulás számára teljesített vagyoni hozzájárulásuk arányában, a társulási
osztatlan közös tulajdonú vagyonból az egyes tagokra jutó hányadok kiadásával.
c) A projekt során megvalósuló, a társulás tagjainak közös tulajdonába kerülő
eszközrendszer illetve műszaki megoldás a közös tulajdon megszüntetése során annak
megvalósulási helye szerinti önkormányzat tulajdonába kerül.
4. A társulás fennmaradása a kötelező időtartam letelte után:
A Társulás kötelező fennmaradásának időtartamát követően a tag a bevitt vagyona és
osztatlan közös tulajdonú vagyoni hányada kiadására csak akkor és csak olyan mértékig
tarthat igényt, hogy annak kivitele nem veszélyezteti a Társulás közfeladatának ellátását.
Egyéb esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj
illeti meg.
5. A Társulási Megállapodás aláírásával minden Tag hozzájárulását adja, hogy kilépése esetén
a tagi elszámolás keretében neki jutó vagyonból – külön nyilatkozata nélkül is – levonható a
Társulást megillető, kilépésével keletkezett, jogszabály, a Támogatási Szerződés, a Társulási
Megállapodás, vagy a tag egyéb vállalása szerinti tartozása. Egyben a kilépő tag tartozása
csökkenthető a társulásból ki nem vihető vagyonának maximum 2 évi bérleti díja
beszámításával.
6. A tagok kötelezik magukat, hogy amennyiben olyan társulási osztatlan tulajdonú közös vagyon
keletkezik, amely nem kivihető, mert valamely tag(ok) számára az ivóvíz közszolgáltatás
lehetetlenné válna, haladéktalanul rendelkeznek erről a társulási megállapodásban, vagy annak
módosításával. Erre az esetre a tagok kijelentik, hogy a tulajdoni hányaduk természetben való
kiadásától – használati díj fejében - határozatlan időtartamra, de egyezség hiánya vagy
kényszerhelyzet esetén legfeljebb 5 éves időtartamra, eltekintenek, mivel a létrejött vagyon
célvagyon, amelynek a lakosság egészséges ivóvíz-biztosítását kell szolgálnia. A
vagyonkiadás során a tagok figyelembe veszik a Mötv. vonatkozó hatályos rendelkezéseit.
7. A Társulás által a Támogatási Megállapodásban közösen vállalt feladatok teljesítését és /
vagy időtartamának leteltét követően a Társulási Megállapodás felmondását, a kilépést, vagy
a megszüntetést bármely tag jogosult kezdeményezni – a Társulási Megállapodás, a
társulási belső szabályzatok, valamint a hatályos jogszabályok, különösen az önkormányzati
társulásokra, államháztartásra vonatkozóak betartásával.
8. A Társulás Elnöke – a tag képviselőtestületének minősített többséggel meghozott
határozata alapján - a Társulási megállapodás teljesülése indokával, vagy a Társulási
megállapodás időtartamának leteltével – az elszámolás elfogadásra való előkészítésével és
a tag egyetértő határozata alapján - a Társulás megszüntetéséről, vagy valamely tag
felmondásáról, bármely tag kezdeményezése esetén, hat hónapon belül köteles a Társulási
Tanácsot összehívni, és a megszüntetés kérdésében a döntést meghozni.
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9. A Tagok az elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a közfeladatot
ellátó és /vagy átvállaló használati jogát, szükség esetén erre nézve külön megállapodást
kötnek.
VIII. Záró rendelkezések
1. A Társulás a regionális összhang, a követelmények és elképzelések megvalósítása
érdekében, illetve a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium közös tulajdonába került
vagyon (elsődlegesen tervdokumentációk, tanulmányok stb.) közös hasznosítása érdekében
a továbbiakban is folyamatosan együttműködik a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program
előkészítésében résztvevő Gesztorral – a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal
(DARFT) -, illetve, a Munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft-vel.
2. A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által a Program előkészítési szakaszában
elkészíttetett, közös tulajdonú és használatú dokumentumok, egyéb szellemi termékek
használati jogának biztosítása, illetve, a további összehangolt megvalósítás, a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Program keretében megalakult ivóvízminőség-javító önkormányzati
társulások, illetve, azok tagönkormányzatai érdekében való közös fellépés – különösen
további, az önerő mértékét csökkentő források közös megszerzése céljából és érdekében, a
Társulás – mint érdekelt szervezet – kapcsolatot tart fenn a tervezési szakasz volt
gesztorával.
3. A Tagok kijelentik: tudomással bírnak arról, hogy programjaikhoz Kohéziós Alapból
támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz
igényelhető. Nem tekintendő és nem tekinthető megkezdésnek a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Projekt előkészítési szakaszában végzett tevékenység, mivel az az egyfordulós
pályázásra adott lehetőséget, az NFÜ, mint Intéző Hatóság, és a KvVM, mint Közreműködő
Szervezet által megítélt vissza nem térítendő támogatással és felügyeletükkel.
4. A Tagok rögzítik, hogy amennyiben a Társulási Megállapodás valamely
rendelkezése jogszabály vagy egyéb ok miatt nem alkalmazható, vagy érvénytelen, az
érvénytelen részek figyelmen kívül hagyásával hatályban marad – az érvénytelen
részek módosítására tett haladéktalan intézkedések megtétele mellett-, mivel a társult
tagok szándéka az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtására és működtetésére
jogszerűen létrehozandó, törvényesen működő Társulás létesítésére irányult, és a
céljai megvalósítására irányul.
5. 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 hatáskörrel rendelkező
kecskeméti székhelyű Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
6. A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az
irányadók.
7. Ezt a megállapodást a Tagok alapításkor, 2010. február 12-én 40 eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták, a testületi határozatuk eredeti példányát mellékletként csatolták.
8. A 2013. június 28-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást a tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel
hozott határozata alapján aláírjuk:
Kelt: Kecskemét, 2013. június 28.

Sorszám

A tag önkormányzat
neve, képviselője

A tag önkormányzat
székhelye

1.

Kunadacs Község
Önkormányzata

6097. Kunadacs,
Rákóczi u. 2.

Képviselőtestületi
határozat száma

Cégszerű aláírás (polgármester),
bélyegző
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Dunai László
polgármester
2.

Kunpeszér Község
Önkormányzata
Németh László
polgármester

6096. Kunpeszér,
Béke u. 8.

3.

Szabadszállás Város
Önkormányzata
Dr. Báldy Zoltán
polgármester

6080.
Szabadszállás,
Kálvin tér 1.

4.

Kunszentmiklós Város
Önkormányzata
Bődi Szabolcs
polgármester

6090.
Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

5.

Tass Község
Önkormányzata
Németh Gábor
polgármester

6098. Tass,
Széchenyi út 48.

6.

Szalkszentmárton
Község
Önkormányzata
Káposztás Tibor
polgármester

6086.
Szalkszentmárton
Jókai u. 2.

7.

Dunavecse Város
Önkormányzata
Vörös Sándor
polgármester

6087. Dunavecse,
Fő út 43.

8.

Apostag Község
Önkormányzata
Zakar Zoltán
polgármester

6088. Apostag,
Kossuth Lajos u. 1.

9.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Zombor Gábor
polgármester

6000. Kecskemét,
Kossuth tér 1.

10.

Helvécia Község
Önkormányzata
Balogh Károly
polgármester

6034. Helvécia,
Sport u. 42.

11.

Ballószög Község
Önkormányzata
Katona Imre
polgármester

6035. Ballószög,
Rákóczi út 15.

12.

Fülöpháza Község
Önkormányzata
Balogh József
polgármester

6042. Fülöpháza,
Kossuth utca 5.

13.

Kerekegyháza Város
Önkormányzata
Dr. Kelemen Márk
polgármester

6044.
Kerekegyháza, Fő
u. 47/A.

14.

Lajosmizse Város
Önkormányzata
Basky András
polgármester

6050. Lajosmizse,
Városház tér 1.

15.

Kunbaracs Község
Önkormányzata
Tóth Ferenc Miklós

6043. Kunbaracs,
Kölcsey u. 1.
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polgármester
16.

Ágasegyháza Község
Önkormányzata
Füredi János
polgármester

6076.
Ágasegyháza,
Szent István tér 1.

17.

Városföld Község
Önkormányzata
Veszelka Mihály
polgármester

6033. Városföld,
Felszabadulás útja
35.

18.

Izsák Város
Önkormányzata
Mondok József
polgármester

6070. Izsák,
Szabadság tér 1.

19.

Orgovány Község
Önkormányzata
Dr. Lóczi Boglárka
polgármester

6077. Orgovány,
Molnár Gergely u.
2.

20.

Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata
Kapus Krisztián
polgármester

6100.
Kiskunfélegyhá-za,
Kossuth u. 1.

21.

Gátér Község
Önkormányzata
Jánosiné Gyermán
Erzsébet polgármester

6111. Gátér, Petőfi
Sándor u. 16.

22.

Pálmonostora Község
Önkormányzata
Rádiné Gémes Ildikó
polgármester

6112.
Pálmonostora,
Posta u. 10.

23.

Petőfiszállás Község
Önkormányzata
Szász János
polgármester

6113. Petőfiszállás,
Kossuth L u. 6.

24.

Fülöpjakab Község
Önkormányzata
Csáki Béla
polgármester

6116. Fülöpjakab,
Alkotmány u. 1.

25.

Tiszakécske Város
Önkormányzata
Kovács Ernő
polgármester

6060. Tiszakécske,
Kőrösi út 2.

26.

Lakitelek Község
Önkormányzata
Felföldi Zoltán
polgármester

6065. Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.

27.

Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata
Dr. Vancsura István
polgármester

6066. Tiszaalpár,
Árpád tér 1.

28.

Nyárlőrinc Község
Önkormányzata
Pap Sándor
polgármester

6032. Nyárlőrinc,
Dózsa Gy. u. 34.

29.

Bugac Község
Önkormányzata
Szabó László
polgármester

6114. Bugac, Béke
u. 10.

30.

Bugacpusztaháza
Község

6114. Bugac,
Számadó utca 24.
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Önkormányzata
Kovács György
polgármester
31.

Törölve.

***
2.) Tiszaalpár Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozás
Pap Sándor polgármester: Az elmúl ülésen már jelezte a képviselő-testületi
tagoknak, hogy a Tiszakécskével megkötött Feladat-ellátási megállapodásra nem fog
kapni az önkormányzat még alapnormatívát sem.
Tiszaalpár és Lakitelek társulást hoz létre 2013. július 1-vel a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátására, és Nyárlőrinc is csatlakozik ehhez a
társuláshoz 2013. szeptember 1-vel. Így a társulás keretében járni fog normatíva és
kiegészítő normatíva is. A társulás Tiszaalpár gesztorságával fog működni.
Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a mellékelt Társulási
Megállapodás módosításának elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2013. (VI. 27.) normatív határozat
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozás
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
csatlakozik
Tiszaalpár
Nagyközség
Önkormányzat
gesztorságával
működő
Szociális
és
Gyermekjóléti
Önkormányzati Társuláshoz. A Társulási Megállapodást a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Határidő: 2013. szeptember 1.
Melléklet a 107/2013. (VI. 27.) Kt. határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. számú módosítással egységes szerkezetben
amely létrejött
1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat (székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.,
törzskönyvi azonosítószám: 724649, törvényes képviseletében: Dr. Vancsura István
polgármester), mint Tiszaalpár Önkormányzat (a továbbiakban: Tiszaalpár),
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2. Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., törzskönyvi
azonosítószám: 724627 törvényes képviseletében: Felföldi Zoltán polgármester), mint
Lakitelek Önkormányzata (a továbbiakban: Lakitelek),
3. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca
34., törzskönyvi azonosítószám: 724715, törvényes képviseletében: Pap Sándor
polgármester), mint Nyárlőrinc Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Nyárlőrinc)
együttesen mint társulásban együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
időpontban a következő feltételekkel:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Felek, mint társulásban együttműködő önkormányzatok a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján figyelemmel – a részt vevő települési
önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a
térség összehangolt fejlesztése érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást (a
továbbiakban: Társulás) hoznak létre az alábbiak szerint:
2. Társulás neve: Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
3. A Társulás székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
4. A Társulás tagjainak neve és székhelye:

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
A Társulásban képviseli: Dr. Vancsura István polgármester
Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A Társulásban képviseli: Felföldi Zoltán polgármester
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.
a Társulásban képviseli: Pap Sándor polgármester
5. A Társulás lakosságszáma: 12 055 fő
A társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.
6. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
7. A Társulás időtartama: a Társulás 2013. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre
szól.
8. A Társulás létrejötte: A Társulás a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló ülése általi
kimondásával a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített
többséggel – történő jóváhagyásával és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága általi nyilvántartásba vétellel jön létre.
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9. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
10.
A Társulás képviselete: A Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök,
együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök látja el a Társulás törvényes
képviseletét.
II. FEJEZET
A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTHATÓ FELADATOK
1. A feladatellátás módja:
Az I/4. pontban megnevezett tagok kötelező szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
alapellátási közfeladataikat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 15.§ bekezdésben
foglaltak alapján társulásban való részvétellel teljesítik.
2. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat- és hatásköre:
3. Szociális alapszolgáltatások:
A Szoctv. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában és a 64.§-ban meghatározott szociális
alapszolgáltatások körében a Társulás gondoskodik a családsegítés szolgáltatás ellátásáról.
4. Gyermekjóléti alapellátások:
A Gyvt. 15.§ (2) bekezdésében és a 39-40.§-ban meghatározott személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról a Társulás gondoskodik.
III. FEJEZET
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1. A Társulási Tanács
1. A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. Megbízatásuk a
polgármesteri megbízatásuk idejéig tart.
3. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülésére
tanácskozási joggal meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
4. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, és
választja meg tagjai sorából az elnököt minősített többséggel. Az elnök személyére a
Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok
több, mint felének szavazata szükséges.
5. A Társulási Tanácsban az elnök munkáját az alelnök segíti és akadályoztatása
esetén helyettesíti, akinek személyére az elnök tesz javaslatot.
5.a Amennyiben a Társulási Tanács elnöke nagyközség képviselője, úgy az alelnök
személye községi képviselő kell, hogy legyen.
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van, és az általuk képviselt települések lakosságszáma
meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
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7. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése
önkormányzatának polgármestere hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebek mellet
a jelen Társulási Megállapodás Társulási Tanács ülésére vonatkozó általános szabályait kell
alkalmazni.
8. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. Szavazni személyesen lehet.
9. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat teljes jelölése: Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás …./20…..
(….)
Társulási Tanácsa határozata
A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….)Tth.
10.
A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
10a. Minősített többségű döntés szükséges:
a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához;
b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő
pályázat benyújtásához,
c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás
vagyonával való rendelkezés, és kiírt pályázat tárgyalása esetén),
e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, vagy visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása,
f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több, mint a felét, és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
11.
A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább kettő ülést tart. Az ülést az
elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök
hívja össze és vezeti.
12.
A Társulás tagjait képviselő polgármestereket akadályoztatásuk esetén településük
szerint az alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületek által
kijelölt személy helyettesíti.
13.
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulás bármely tagjának e – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
b) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
c) a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
14.

A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.

15.

A Társulási Tanács:
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a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
16.
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
a) elnökének megválasztásáról,
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás
megszüntetéséről,
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről,
átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására
vonatkozó részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza.
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással
történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról,
g) tagok költségviselése mértékéről.
17.
A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak, valamint a
jegyzőkönyv-vezető nevét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az
előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési
javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott döntéseket.
18.
A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag(ok)
írjá(k) alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
19.
A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.
20.
A Társulási Tanács elnöke:
a) ellátja a Társulás képviseletét,
b) összehívja a Társulási Tanács ülését,
c) vezeti a tanácskozást,
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak,
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
f) ellátja a társulás képviseletét, valamint
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi
beszámolót és zárszámadást.
2. Jegyzői értekezlet
1. A Társulási Tanács munkájának segítésére a társult települések jegyzői értekezletet
tartanak.
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2. A jegyzői értekezlet feladata a Társulás tevékenységének folyamatos figyelemmel
kisérése, törvényességi szempontból való segítése. Ennek keretében észrevételeket tesz a
Társulási Tanács ülésére készített előterjesztésekre, javaslatot tehet konkrét intézkedések
megtételére, az elfogadott programok esetleges módosítására. Előkészíti a Társulási Tanács
döntéseit, összehangolja a bizottság(ok) munkáját. Ellenőrzi a Társulás éves
költségvetésének végrehajtását, és véleményezi a Társulás éves munkájáról szóló
beszámolót, az előző évi zárszámadást. A jegyzői értekezlet ügyrendjét saját maga állapítja
meg, működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére vonatkozó
szabályokat a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
3. Bizottság(ok)
1. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén
működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság
önszerveződő közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.
2. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács
határozza meg.
3. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
a) a Társulási Tanács elnöke,
b) a Társulás alkalmazottja.
4. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére Pénzügyi
Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjai a Társulási Tanács nem elnök tagja(i) és
a társult önkormányzatok Polgármesteri Hivatalának pénzügyi területet vezető munkatársai.
A Pénzügyi Bizottság állandó meghívott tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testülete
pénzügyi bizottságának elnökei.
5. A bizottságok tagjainak legalább 1/3-át a Társulási Tanács tagjai közül kell kiválasztani.
Az elnök csak a Társulási Tanács tagja lehet.
A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell
kiválasztani.
6. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait a bizottság(ok) ügyrendje tartalmazza,
amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg.
4. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja
el. Ennek keretében:
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatokat;
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat;
e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a
társulási tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével.
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2. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatait a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Társulás feladatait ellátó 1 fő köztisztviselő
munkaköri leírása tartalmazza. A munkaszervezeti feladatokat ellátó 1 fő köztisztviselő
foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket (illetmény, cafetéria juttatás, utazási
költségtérítés, mobiltelefon használat… stb.) a társulás viseli.
IV. FEJEZET
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek
költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban
szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
2. A Polgármesteri Hivatal a Vagyongazdálkodási Csoporton keresztül látja el az Áht. 27.§
(4) bekezdése szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az
Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra
vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
3. Az államháztartás szervezeteinek fő tevékenységét szakágazati rendbe kell besorolni. A
Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazati és szakfeladat rend szerinti
besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelő bontásban a 2. számú melléklete
tartalmazza.
4. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy
vállalhat. Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Csoportjának vezetője, és a jegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel
rendelkező köztisztviselő jogosult.
5. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben
a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Tiszaalpár Nagyközségi
Önkormányzat által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés
és utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak.
6. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány
előzetes hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett
önkormányzatok kezesség és garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az
adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére.
7. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi
Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba,
megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket, továbbá a Társulás és a Társulási Tanács, a
Jegyzői Értekezlet tagjaitól, továbbá a Polgármesteri Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást
kérhet.
8. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve,
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével
együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.
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9. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május
31. és október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján a Társulás
számlájára kell befizetni.
10.
A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által
meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe
vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás 1.
számú melléklete tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti
állapotnak megfelelően – tárgyév március 31. napjáig aktualizálni szükséges.
11.
A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől
számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot.
12.
A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
13.
A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az
irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
14.
Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása vagy jelen
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést
bírósági úton érvényesíti.
15.
Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll
fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki
által képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn.
16.
Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen
megállapodás elválaszthatatlan 3. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának
megküldésével igazolják jelen
valamennyi tagönkormányzat által aláírt
megállapodás
kézbesítésétől számított 8 napon belül.
V. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet.
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok stb.),
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások.
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési
tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is
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hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás
közötti külön megállapodás tartalmazza.
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon
szaporulata.
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a
Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó
vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig,
egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem
idegeníthető el.
8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, és vállalkozásban vehet részt, azonban
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
VI. FEJEZET
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1. Csatlakozás
1. A Társuláshoz a Tiszakécskei járáson belüli vagy a 2 tagtelepülés vonzáskörzetében
elhelyezkedő, hagyományos kapcsolatokkal rendelkező települési önkormányzat a naptári év
első napjával jogosult csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács
Elnökéhez kell benyújtani.
2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
2a. A 2013. töredékévben az összes érintett tag- és csatlakozni kívánó önkormányzat
minősített többséggel hozott támogató határozata esetén a csatlakozás rövidebb időközzel
és évközi hatállyal is lehetséges. Ebben az esetben azonban a csatlakozási időpontot
megelőzően legalább 30 nappal korábban szükséges dönteni.
3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő
valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, és a
felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.
2. Felmondás
1. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet.
2. A felmondásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
3. Töredék évre tekintettel 2013. évben a társulási megállapodást felmondani nem lehet.
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3. Kizárás
1. A Társulás tagjainak egyhangúlag elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
2. Ha a Társulás tagjainak száma egy főre csökken a Társulás megszűnik.
4. A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a
megszüntetés mellett foglal állást, vagy a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
3. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
4. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni,
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában
pénzben megváltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
5. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.
6. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások
teljesítését veszélyeztesse.
7. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során
a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.
5. Visszafizetési kötelezettségek
8. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű
felhasználásért.
9. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő
tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak
megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.
10.
Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, vagy hozzájárulást ne fizesse meg.
11.
Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles
annak összegét, vagy fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját
megelőzően visszafizetni.
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12.
A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőkeelhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezetben meghatározott
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.
13.
A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezetnek megfelelően
alkalmazandó.
VII. FEJEZET
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.
2. A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást is
ideértve – az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és költségvetési támogatások
felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a
Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai
uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.
3. A társulás működése felett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete,
működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási
megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak.
4. A társulás tagjai – polgármesterük útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi
és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a
társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.
VIII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen társulási megállapodás 2013. július 1 lép hatályba. A társulási megállapodás
érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott
jóváhagyó határozata szükséges.
2. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, vagy törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi
önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, és teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a
Kecskeméti Járásbíróság illetékességi körébe utalják.
5. A felmondás, vagy a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a
felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről
jegyzőkönyv készül.
6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon
felmondható, vagy a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszaalpáron, 2013. év június hónap … napján
Lakitelek, 2013. év június hónap …… napján
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
nevében:

Lakitelek Önkormányzata
nevében:

..............................................................
Dr. Vancsura István polgármester

...............................................................
Felföldi Zoltán polgármester

Nyárlőrinc Község Önkormányzata nevében:

..............................................................
Pap Sándor polgármester
Záradék:
A társulási megállapodás 2. számú módosítással egységes szerkezetű szövegezését az
érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban 2013. szeptember 1. napjának
hatályba lépésével jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.

***
3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés –
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, valamint a házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés
feladatainak ellátására megkötött megállapodás módosítása

Pap Sándor polgármester: Az előző napirendi pontban elhangzottakra tekintettel
javasolja, hogy Tiszakécske Város Önkormányzatával a gyermekjóléti szolgálat
feladatának ellátására megkötött szerződést az önkormányzat mondja fel, valamint a
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés
feladatainak ellátására megkötött megállapodás módosítását kérje oly módon, hogy
a családsegítés feladatainak ellátása - 2013. augusztus 31-vel kikerüljön a
megállapodásból.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2013. (VI. 27.) normatív határozata
Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés
– gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása,
valamint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
és családsegítés feladatainak ellátására megkötött megállapodás módosítása
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A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
79/2013. normatív határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdése alapján
Tiszakécske Város Önkormányzata és Nyárlőrinc Község
Önkormányzata között létrejött gyermekjóléti feladatokkal
kapcsolatos ellátási szerződést, 2013. augusztus 31-vel
felmondja.
2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
Tiszakécske
Város
Önkormányzatával
megkötött
megállapodás - családsegítő szolgálat, a házi
segítségnyújtás
és
a
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás - módosítását kéri oly módon, hogy a
családsegítő szolgálat feladatainak ellátása 2013.
augusztus 31-vel kikerüljön a megállapodásból.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor
polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
4.) Buzás János Általános Iskola hivatalos elnevezésének véleményezése
Pap Sándor polgármester: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei
Tankerülete levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a Magyar Közlöny 2013.
június 3-ai számában megjelent a Lakitelki Eötvös Lóránd Általános Iskola
tagintézményének az elnevezése, mely Lakitelki Eötvös Általános Iskola Buzás
János Tagintézménye. Az intézmény új elnevezésével kapcsolatban kéri a tankerület
a véleményünket.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az iskola a következő néven szerepeljen:
Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye.
Kiss Ferenc képviselő: Egyetért a javaslattal.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
109/2013. (VI. 27.) Kt. határozat
Nyárlőrinci általános iskola névhasználata
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
nyárlőrinci
általános
iskola
hivatalos
elnevezésével
kapcsolatosan a következő véleményt alakította ki.
Az intézmény névhasználata:
„Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye”.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.) Egyebek
Tormási Zoltán alpolgármester: Javaslattal fordul a képviselő-testülethez Pap
Sándor polgármester jutalmazása végett. Javaslatát azzal indokolja, hogy Pap
Sándor társadalmi megbízatásban látja el feladatát, juttatása ennek megfelelő.
Javasolja a képviselő-testületnek, a tiszteletdíjának megfelelően, négy havi jutalom –
bruttó 1.000.000,- Ft - biztosítását.
Kérdezi a jegyző asszonyt, a jutalom odaítélésének milyen jogszabályi feltételi
vannak?
Zayzon Jenőn jegyző: Az 1994. évi LXIV. tv. 4/A. § (1) bekezdése rendelkezik a
főállású illetve társadalmi megbízatású polgármester béréről illetve díjazásáról.
A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának
hat havi összegét.
A polgármester úr feladatait társadalmi megbízatásban látja el. A folyamatban lévő
beruházások miatt a polgármester úr feladatai nagymértékben megnövekedtek.
Kiss Ferenc ügyrendi bizottság elnökhelyettese: Javasolja a polgármester
tiszteletdíjának négy havi összegét – bruttó 1.000.000,- Ft-ot - jutalomként megítélni.
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy nem kíván részt
venni a szavazásban.
Tormási Zoltán alpolgármester: Szavazásra teszi fel Pap Sándor polgármester
négy havi tiszteletdíjának megfelelő – bruttó 1.000.000,- Ft – összegű jutalom
megítélését.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.
110/2013. (VI. 27.) Kt. határozat
Pap Sándor társadalmi megbízatású polgármester
jutalomban való részesítése
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Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap
Sándor társadalmi megbízatású polgármestert az elmúlt
félévben végzett munkája elismeréseként négy havi
tiszteletdíjának megfelelő - bruttó 1.000.000,- Ft - összegű
jutalomban részesíti.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző

Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette.

Kmf.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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