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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2014.(II.27.) 
HATÁROZATA 

 
A Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

88.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
 
a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. október 

31.napján kelt, 190/2013.(X.24.) ÖKT határozattal elfogadott társulási 
megállapodását a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával 

az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 
Megállapodásáról szóló 190/2013.(X:24.) ÖKT határozattal elfogadott, 
2013.október 31. napján kelt társulási megállapodás I. Általános 

rendelkezések szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

I. Általános Rendelkezések 
 

Alapítók a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdése alapján, 

továbbá a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. § -ában előírtakra figyelemmel társulást hoznak létre 

és biztosítják annak működési feltételeit. 

Az Mötv. 146. § (1) bekezdése kimondja, hogy a korábban kötött önkormányzati társulási 

megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és a törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani szükséges.  Jelen társulási megállapodás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés hatállyal ezek figyelembevételével készült el.  

A Társulás neve: „Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás” 

Társulás székhelye: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
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Demecser Város Önkormányzat Képviselő Testülete (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 

képviselője: Kiss Gyula polgármester 

Kék Község Önkormányzat Képviselő Testülete (4515 Kék, Kölcsey u.9.) 

képviselője: Poór Sándor polgármester 

Székely Község Önkormányzat Képviselő Testülete (4534 Székely, Kapitány u.26.) 

képviselője: Dr. Faragó György polgármester 

Gégény Község Önkormányzat Képviselő Testülete (4517 Gégény, Dombrádi u. 2. sz.) 

képviselője: Zakor Ildikó polgármester 

A Társulás működési területe: a társult települések (Demecser, Kék, Székely, Gégény) 

közigazgatási területe 

A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: (2014. január 1-jei 

adatok alapján) 

 

 Demecser Város Önkormányzat:  4354 fő  

 Kék Község Önkormányzat:  2007 fő  

 Székely Község Önkormányzat: 1092 fő  

 Gégény Község Önkormányzat:  2004 fő  

 
 

II. 
Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 

Megállapodásáról szóló 190/2013.(X:24.) ÖKT határozattal elfogadott, 
2013.október 31. napján kelt társulási megállapodás 2. A társulás 
tevékenysége szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

2.A társulás tevékenysége: 
 

A Társulás alaptevékenysége szakágazat szerint: 

 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

                                                          063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
                                                063080 Vízellátással kapcsolatos közmű 

építése, fenntartása, üzemeltetése 

                                                063010  Vízügyi igazgatás 
                                                013330 Pályázat – és támogatáskezelés, 

ellenőrzés 

                                             013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
A társulás szakmai alaptevékenysége: A társult településeken 

ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása (előkészítő és megvalósítási 
szakasz), a források biztosítása, pályázatok készítése, elszámolása a hatályos 

jogszabályoknak megfelelőn.  
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A Társulás a projektek megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat. 

A társulásnak nincs a társulás általános rendjétől eltérő feladatellátása.  

A társulás nem nyújt szolgáltatást. A társulásnak nincs közös fenntartású intézménye, ilyen 

intézményt alapítani nem kíván.  

 

 
 

III. 
Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 
Megállapodásáról szóló 190/2013.(X:24.) ÖKT határozattal elfogadott, 

2013.október 31. napján kelt társulási megállapodás  
IV. A Társulás szervezete, működése szövegrész helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
 

IV. A Társulás szervezete, működése 
 
 

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi 
szervezeti rendszerben állapodnak meg: 

Szervezeti rendszer:  

Társulási Tanács 
Társulási Tanács Elnöke, Alelnöke 
 

 
 

IV. 
 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 

Megállapodásáról szóló 190/2013.(X:24.) ÖKT határozattal elfogadott, 
2013.október 31. napján kelt társulási megállapodás IX. Záró rendelkezése 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

IX. Záró rendelkezések 

 

A társult önkormányzatok képviselő testületei megállapodnak abban, hogy 
jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos 

úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni, ennek sikertelensége 
esetén az illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat. 

 

Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékleteik: 

1. számú melléklet: a Társulás létrehozásáról rendelkező képviselőtestületi határozatok.  

2. számú melléklet: a Társulás tisztségviselőivel összefüggő nyilatkozatok 

3. számú melléklet: a tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító 

számítási mód 
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Demecser és Térsége ivóvízminőség-javító társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép 

hatályba. 

A társulás tagjai nevében, a képviselő testület felhatalmazása alapján az 

önkormányzatok polgármesterei ezen megállapodást 10 eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták. 

Demecser, 2014. …………….. 

 
 

V. 

 
Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 
Megállapodásáról szóló 190/2013.(X:24.) ÖKT határozattal elfogadott, 

2013.október 31. napján kelt társulási megállapodás 2. számú melléklet 
helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép: 

 
 

2.számú melléklet  

 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás  

társulási megállapodásához 

 

 

 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

elnök 1 db  

alelnök 1 db 
 
 

 
 
 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező, módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 
 
 

K.m.f. 
Kiss Gyula sk.          Barabás Jánosné dr. sk. 

polgármester        jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 

 
 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodása 

 

 

 

 

elfogadva : 

 

Demecser Város Önkormányzat 20/2014 (II.27.).- ÖKT. határozattal 

Kék Község Önkormányzat ……..……….   /2014.( ………..)- ÖKT. határozattal 

Székely Község Önkormányzat……..………/2014. ( ……….)- ÖKT. határozattal 

Gégény Község Önkormányzat….…………/2014. ( ………..)- ÖKT. határozattal 
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I. Általános Rendelkezések 
 

Alapítók a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdése alapján, 

továbbá a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. § -ában előírtakra figyelemmel társulást hoznak létre 

és biztosítják annak működési feltételeit. 

Az Mötv. 146. § (1) bekezdése kimondja, hogy a korábban kötött önkormányzati társulási 

megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és a törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani szükséges.  Jelen társulási megállapodás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés hatállyal ezek figyelembevételével készült el.  

A Társulás neve: „Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás” 

Társulás székhelye: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

Demecser Város Önkormányzat Képviselő Testülete (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 

képviselője: Kiss Gyula polgármester 

Kék Község Önkormányzat Képviselő Testülete (4515 Kék, Kölcsey u.9.) 

képviselője: Poór Sándor polgármester 

Székely Község Önkormányzat Képviselő Testülete (4534 Székely, Kapitány u.26.) 

képviselője: Dr. Faragó György polgármester 

Gégény Község Önkormányzat Képviselő Testülete (4517 Gégény, Dombrádi u. 2. sz.) 

képviselője: Zakor Ildikó polgármester 

A Társulás működési területe: a társult települések (Demecser, Kék, Székely, Gégény) 

közigazgatási területe 

A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:  

 

(2014. január 1-jei adatok alapján) 

 Demecser Város Önkormányzat:  4354 fő  

 Kék Község Önkormányzat:  2007 fő  

 Székely Község Önkormányzat: 1092 fő  

 Gégény Község Önkormányzat:  2004 fő  
 

II. A Társulás időtartama, feladat és hatásköre 
 

A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig, azaz a 

projektek megvalósításához folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság által jóváhagyott, 

teljes körű elszámolásáig tartó időszakra jött létre, melybe beletartozik a közművagyon 

tulajdonosi jogainak rendezése, a létesítmény üzembe helyezése. 
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1. A társulás feladatai:  

Az „Demecser és térsége ivóvízminőség-javító projekt” beruházás megvalósítása. 

A beruházás előkészítési feladatai: 

 A Társulás működéséhez szükséges személyi, munkaszervezeti, 
pénzügyi, jogi, technikai és adminisztrációs feltételek 

megteremtése.  

 A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése 

 EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és benyújtása 

 A beruházási források saját erő részéhez szükséges eljárások 

lefolytatása 

 Kivitelező kiválasztása iránt közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

kivitelezési szerződés megkötése  

 A kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztása, a 

szükséges szerződések megkötése (mérnöki feladatra, műszaki 
ellenőrzésre, pénzügyi lebonyolítóra, számviteli feladatra, stb.) 

 

A beruházás kivitelezésével kapcsolatos feladatok: 

 A beruházás megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, a 
társult önkormányzatok rendszeres tájékoztatása 

 Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a 
kapcsolódó pénzügyi elszámolásokkal 

 A beruházói oldalon felmerülő esetleges problémák, akadályok 
értékelése, az elhárításuk érdekében szükséges intézkedések 

megtétele 

 A kivitelező készre jelentése alapján próbaüzemek, műszaki átadás-

átvétel lebonyolítása. 
 

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok: 

 Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, 

támogatási szerződés szerint 

 A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:  

o A társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülő 
vagyonhányad átadása, egyes önkormányzatok közös 
tulajdonába kerülő vagyonhányad tulajdoni hányad szerinti 

átadása 
o A vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás 

o Üzemeltetési szerződések megkötése, üzemeltetésre történő 
fizikai átadás-átvétel. 

 A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi 

elszámolás, az EU támogatási szerződéseknek megfelelően 
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2. A társulás tevékenysége: 
 

A Társulás alaptevékenysége szakágazat szerint: 

 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

                                                          063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
                                                063080 Vízellátással kapcsolatos közmű 

építése, fenntartása, üzemeltetése 

                                                063010  Vízügyi igazgatás 
                                                013330 Pályázat – és támogatáskezelés, 

ellenőrzés 
                                             013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 

 

A társulás szakmai alaptevékenysége: A társult településeken 

ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása (előkészítő és megvalósítási 
szakasz), a források biztosítása, pályázatok készítése, elszámolása a hatályos 

jogszabályoknak megfelelőn.  
 

A Társulás a projektek megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat. 

A társulásnak nincs a társulás általános rendjétől eltérő feladatellátása.  

A társulás nem nyújt szolgáltatást. A társulásnak nincs közös fenntartású intézménye, ilyen 

intézményt alapítani nem kíván.  

 

 

 

III. A Társulás vagyona, pénzügyi hozzájárulás 
 

A Társulás pénzeszközeit a Társulási Tanács által meghatározott 
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát 
nem nyithat.  

3.1 Társulás gazdálkodása: 

 A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

 

 A Társulási Tanács bevételeit és kiadásait pénzforgalmi számlán köteles bonyolítani, 

amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok 

rendelkezésére bocsátani.  

 

 A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a társulás tagjai 

3 tagú Pénzügyi Bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a 

Társulási Tanács erre szakosodott ellenőrt, könyvvizsgálót is felkérhet. 

 

 A Társulás az alaptevékenységén kívül, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.  
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3.2 A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok 

és kötelezettségek gyakorlásának rendje:  
A tagok a társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében 

vagyontárgyakat bocsáthatnak a Társulás rendelkezésére. 

 

3.2.1. Támogatás 

 

A Társulás az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-

7.1.0/11 kódszámú és a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú pályázatok alapján elnyert 

támogatásokat használhatja fel a támogatási szerződésben meghatározott módon és feltételek 

szerint. 

A tagok tudomásul veszik, hogy a támogatás feltétele az önkormányzati önrész biztosítása, 

melynek teljes összegét a tagok az EU Önerőalapból és egyéb, Kormányhatározattal 

biztosított önerő támogatásból kívánják finanszírozni. 

 

3.2.2. Egyéb bevételek: 

 

 A Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatás kiegészítéseként a 

szükséges saját erő fedezésére bankhitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki – valamennyi 

önkormányzat kezesség vállalásával, koncesszió vagy egyéb pénzügyi konstrukció 

formájában üzemeltetői forrást vonhat be. Erről a szükséges döntést a pénzügyi forrás 

jellege, illetve a velejáró kötelezettségvállalás szabályai szerint a Társulási Tanács 

hozza meg. 

 a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját 

bevételek, 

 a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,  

 alapítványoktól és pályázati úton szerzett működési és fejlesztési bevételei. 

 

3.2.3. A projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülő vagyon és annak tulajdonjoga: 

 

A projektek keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik: 

 Megépül a Demecseri vízműtelep technológiai épülete szűrőtermének bővítése a 

szükséges 1800m³/d kapacitás biztosítására, a víztisztítási technológia fejlesztése, és a 

település ivóvíz hálózatának rekonstrukciója Demecser Város területén.  

 A település meglévő ivóvíz hálózatának rekonstrukciója Kék Község területén 

 A település meglévő ivóvíz hálózatának rekonstrukciója Székely Község területén 

 A település meglévő ivóvíz hálózatának rekonstrukciója. Gégény Község területén 

Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP 
projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt 

céljainak megfelelő rendezettségét. 

A KEOP projektek keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő fent felsorolt 

vagyontárgyak a beruházási szakasz lezárultáig a Társulás tulajdonába 
kerülnek.  
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A Tagok felhatalmazása alapján a Társulás jogosult a fejlesztés 

eredményeképpen létrehozott vagyon hasznosítására, a Társulás 
működésének időtartama alatt.  

A Társulás a megszűnését követően - az akkor hatályban lévő törvényi szabályozások szerint- 

a vagyont átadja az önkormányzatoknak a pályázatban elkészített műszaki beruházási 

költségek alapján megosztott tulajdoni hányadok szerint. 

3.2.4. A KEOP projektek megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai: 

3.2.4.1. A beruházás finanszírozása 
A beruházás a KEOP-7.1.0/11 és a KEOP-1.3.0/09-11 támogatási rendszerében 

biztosított támogatás igénybevételével valósulhat meg  

Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítják: 

 

3.2.4.1. Önerő 

Tagok az önerő összegét külön testületi döntés alapján saját költségvetési rendeleteikben 

biztosítják. 

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében az önerő 

forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag 
önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt 
határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a 

Társulás követelését bírósági úton érvényesíti. 

Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen 
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra 

nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre 
kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. rendelkezései 

szerinti törvényi kamatot köteles fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll 
akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

3.2.4.2 Idegen forrás 

Idegen forrás igénybevételéről a Társulási Tanács dönt. 

3.3. A pénzügyi hozzájárulás mértéke:  

A Társulás működéséhez szükséges összeget a Társulás tagjai évi 50 e Ft-ban határozzák 

meg. A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, a 

megvalósuló műszaki fejlesztések arányában biztosítják. 

3.4. A pénzügyi teljesítés módja:  

Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési 

kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. 

napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanácsban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a 

megalakulást követő 30 napon belül, majd ezt követően évente folyamatosan, minden év 

március 31. napjáig kötelesek a rájuk eső összeget megfizetni. 

cdp://1/95900004.TV/
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3.5. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:  

Amennyiben a társuló önkormányzat fizetési kötelezettségét a megadott határidőig nem 

teljesíti, úgy a Társulás Elnöke az elmulasztott határidőtől számított 15 napon belül írásban 

felszólítja a fizetési kötelezettség teljesítésére. A fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

Társulás követelését bírósági úton érvényesíti. 

3.6. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 

kötelezettsége, módja:  

A beruházás elszámolására, a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Társulás ennek megfelelően köteles az adóhatóságnál 

a tulajdonközösség tényét és Társulás közös képviselői jogállását az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5.§ (2) bekezdése szerint az 

adóhatóságnak bejelenteni. Tagok a közös tulajdonú beruházás elszámolása során, 

figyelemmel lesznek a 2006/40. számú adózási kérdésben leírtakra is. 

A Társulás megszűnik: 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult, 

b) ha a Társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,  

c) a törvény erejénél fogva, 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

A Társulás megszűnése esetén a Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk 

arányában tartoznak felelősséggel. 

A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás kizárás esetén a társulás vagyonát 

természetben a Társulás azon tagnak kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére 

bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 év 

időtartamra el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a 

Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés 

alapján – használati díj illeti meg. 

 

 

 

 

 

IV. A Társulás szervezete, működése 
 

 

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi 
szervezeti rendszerben állapodnak meg: 
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Szervezeti rendszer:  

Társulási Tanács 

Társulási Tanács Elnöke, Alelnöke 
 

 
 
 

4.1 Társulási Tanács:  
A Mötv. 94.§-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, 
amely a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagokból 

áll. A delegált lehet az delegáló önkormányzat polgármestere vagy képviselő-
testületének tagja. A Társulás tagjai által delegált képviselő képviseleti 

megbízatása a delegáló önkormányzatnál betöltött tisztségének illetőleg 
megbízatásának időtartamáig tart.  

Valamennyi tag egy személy delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa 

delegált képviselőt visszahívhatja. 

4.1.1. A döntéshozó szerv tagjai, az őket megillető szavazati arány: 

 

Döntéshozó szerv tagja: Demecser Város Önkormányzat Képviselő Testülete      1 szavazat  

Döntéshozó szerv tagja: Kék Község Önkormányzat Képviselő Testülete  1 szavazat  

Döntéshozó szerv tagja: Székely Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1 szavazat  

Döntéshozó szerv tagja: Gégény Község Önkormányzat Képviselő Testülete  1 szavazat  

Összesen:                     4 szavazat  

 

 

4.1.2. A társulási tanács tagjának megbízatása megszűnik: 

a. visszahívással; 

b. a delegáló önkormányzatnál betöltött tisztségének illetve megbízatásának 

megszűnésével; 

c. lemondással; 

d. elhalálozással 

Amennyiben az adott Társulási Tanács tag tisztsége, illetőleg megbízatása az 
önkormányzatnál a képviselőtestület feloszlására vagy feloszlatására 

tekintettel szűnik meg, de az adott személy a helyi önkormányzati általános 
vagy rendkívüli választások során ismételten megválasztásra kerül, úgy a 
Társulási Tanácsba történt korábbi delegálását megújítani nem kell. 

 

4.1.3. A Társulási Tanács működési rendje: 

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok 
képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, 
megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta 

megalakulását. 
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A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat 

alkalommal össze kell hívni. Az első ülést minden év február 15. napjáig kell 
összehívni.  

A Tanács ülését össze kell hívni, ha  

 a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni,  

 azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza,  
A Tanács üléseinek összehívása és a napirendi javaslat kialakítása az elnök 

feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának 
indítványtételi joga van. 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze 

írásban, az ülés napját megelőzően legalább 3 nappal korábban. A meghívó 
tartalmazza az ülés napirendi javaslatát. Sürgős esetben ennél rövidebb idő 

is lehetséges, de csak a tagok megfelelő (fax, e-mail) értesítése mellett. 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több, mint 
fele (3fő) jelen van.  

A Társulási Tanács döntését határozati formában egyszerű többséggel 
hozza meg. Az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelenlévő tagok 
több mint felének igen szavazata szükséges a javaslat elfogadásához. 

A minősített többséget igénylő igen szavazathoz a Társulási Tanácsban 
részvevő tagok szavazatának több mint fele és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának a fele szükséges. 

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni 
személyesen, vagy a helyettesítés rendje szerinti képviselő útján lehet. 

Szavazni nyílt szavazással lehet. A szavazás módja: igen, nem, tartózkodás. 

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező 
érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott 

döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai 
úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat. 

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv 
tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megjelent tagok nevét, a 
meghívottak nevét, megjelenésük tényét, 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 részvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a 
kizárás indokát, a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás 

számszerű eredményét, a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvre a képviselő-
testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által 

felhatalmazott személy írja alá.  

4.1.4 A Társulási Tanács feladat és hatásköre: 

 a Társulás elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása, 

 a Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapításának kezdeményezése. 

Amennyiben a határozat a jelen Társulási Megállapodás módosítását teszi 
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szükségessé, ahhoz a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükséges. A Társulás tagjai ezen döntésüket a 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 60 napon belül kötelesek meghozni. 

 a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 

 jelen társulási megállapodás módosításának kezdeményezése, mely határozat 

hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükségeltetik, 

 Társulás megszűntetésének kezdeményezése, mely határozat a Társulásban résztvevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép 

hatályba, 

 Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, 

háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének 

elfogadása, 

 az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése, 

 a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 

 a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése, 

 a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás 

a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében, 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, 

 a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása, 

 A jelen megállapodás II. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati 

feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések 

meghozatala, ezen belül különösen: 

o a Társulás építési beruházás megvalósítására, kivitelezésére vonatkozó 

szerződés megkötése, pénzügyi kötelezettség vállalása, 

o a társulás közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása. Ebben a tanács köteles 

meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 

bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési 

eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 

Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott 

döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket, 

o a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások lebonyolításához szükséges 

döntések meghozatala, az ajánlatkérői jogkör gyakorlása, így különösen a 

pályázók kiválasztására, az eljárást megindító hirdetmények elfogadására, a 

bíráló bizottság tagjainak kinevezésére, az eljárást lezárására vonatkozó 

döntések meghozatala. 

 

4.1.5. Döntéshozatal módja:  

A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű vagy minősített 

többséggel hozza.  

 

4.1.5.1. Minősített többség szükséges az alábbi döntésekhez: 

 a társulásból történő kizárás, 
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 költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet 

alapításáról, 

 a Társulási Tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása 

 a Társulási Tanács elnökének megválasztása és visszahívása 

 munkaszervezet formájának meghatározása 

 társulási megállapodás módosításának kezdeményezése 

 a társulás tulajdonát képező vagyon értékesítéséhez, 

hasznosításához, megterheléséhez. 
 

4.1.5.2. Az ülés összehívása: 

 

A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása 

esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze 
és vezeti.  

A társulási tanács ülésén a tag önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Demecseri Polgármesteri Hivatal látja el. 

4.2 A Társulási Tanács elnöke: 

 

A Társulási Tanács Elnökét és alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából 
választja meg. 

Az elnök, az alelnök megbízatása polgármesteri/önkormányzati képviselői 
tisztségük betöltéséig áll fenn. 

 

4.2.1. Az elnök feladat és hatásköre: 

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében 

 képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 

más hatóságok előtt, 

 összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

 gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, 

 a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

 évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a 

Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 

 ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előírt, 

 a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a 

Társulás nevében aláírja, 

 bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet, 

 a Társulási Tanács döntése alapján az elnök köteles a jelen Társulási 

Megállapodásban meghatározott pályázatok benyújtására, 
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 képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában az NKEK Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., (továbbiakban: 

Közreműködő Szervezet), az Irányító Hatóság, és a Közbeszerzések Tanácsa felé. 

Aláírja a projektek keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel 

kötendő szerződéseket. 

 a Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás Elnöke és a 

Társulási Tanács által kijelölt tag együttesen, az Elnök távollétében vagy 

akadályoztatása esetén az Elnök által írásban meghatalmazott Alelnök és a 

Társulási Tanács által kijelölt tag együttesen gyakorolja. A pénzügyi ellenjegyzést 

a Demecseri Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, a jogi ellenjegyzést 

Demecser Város Önkormányzatának Jegyzője gyakorolja. 

 

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához jogosult 
szakértők igénybevételére a Társulás költségén. 

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.  

4.2.2. Az elnöki megbízatás megszűnik: 

 

 polgármesteri/önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével, 

 az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 

 lemondással, 

 elhalálozással. 

 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a 

megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök 

megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás 
nem szűnik meg. 

A Társulási Tanács elnöke megbízatásának megszűnése esetén köteles az 

ügyeket a Társulási Tanács alelnökének átadni. 

A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó 

rendelkezések irányadóak. 

A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén 
– a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes 

jogkörrel helyettesíti az V. fejezetben foglaltak szerint. 

 

4.3 --------------------- 

 

V. A társulás képviselete 
 

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 
előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva – a IV. pontban foglaltak 

szerint – a Társulási Tanács Elnöke (a továbbiakban: az Elnök) képviseli. Az 
Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az alelnök jogosult, 

együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök (vagy a tanács döntésével 
kijelölt tag) 
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A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, 

hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név 
alatt az Elnök teljes nevét önállóan írja alá. 

 

 

VI. A Társulás tagsága 
 
 

6.1. A társulás alapító tagjai: 

A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. 

A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban minősített 

többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

6.2. A Tag kizárása, a társulásból történő kiválás feltételei:  

A tag a Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával zárható ki abban az 

esetben, ha  

a) a  tag a pénzügyi hozzájárulást két alkalommal határidőben nem utalta át, 

b) a Társulás zavartalan működéséhez szükséges döntési kötelezettségének a tag 

határidőben nem tesz eleget. 

A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 

 A Társulásból való kiválásról legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell 

dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 

VII. Tájékoztatás, beszámolás 

A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátásról a Társulás Elnökétől 

tájékoztatást kérhetnek.  Az Elnök a tájékoztatást írásban köteles megküldeni a társuló 

önkormányzat polgármesterének. 

 

A társuló önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a zárszámadással 

egyidejűleg- beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi 

helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  A Társulási Tanács Elnöke évente egy 

alkalommal beszámol a Társulási Tanácsnak a társulás éves tevékenységéről. 

 

VIII. A Társulás ellenőrzésének rendje: 

 

a) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti 

jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása 

megfelel-e a jogszabályoknak. 

 

b) A Társulás fenntartásának pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Demecseri 

Polgármesteri Hivatal Kincstár, Adó- és Vagyonkezelési Irodája, valamint az éves 

ellenőrzés alapján a belső ellenőr, illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar 

Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága vizsgálja.  
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c) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése 

előtt legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási 

Tanácsot a soron következő ülésen tájékozatni kell. 

 

IX. Záró rendelkezések 

 

A társult önkormányzatok képviselő testületei megállapodnak abban, hogy 

jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos 
úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni, ennek sikertelensége 
esetén az illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat. 

 

Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékleteik: 

1. számú melléklet: a Társulás létrehozásáról rendelkező képviselőtestületi határozatok.  

2. számú melléklet: a Társulás tisztségviselőivel összefüggő nyilatkozatok 

3. számú melléklet: a tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító 

számítási mód 

 

Demecser és Térsége ivóvízminőség-javító társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép 

hatályba. 

A társulás tagjai nevében, a képviselő testület felhatalmazása alapján az 
önkormányzatok polgármesterei ezen megállapodást 10 eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták. 

Demecser, 2014. …………….. 

 

……………………………  ……………………………… 

Kiss Gyula  Poór Sándor 

Demecser Város 

Önkormányzat 

 Kék Község Önkormányzat 

   

……………………………  ……………………………… 

Dr. Faragó György  Zakor Ildikó 

Székely Község 

Önkormányzata 

 Gégény Község 

Önkormányzata 
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1. számú melléklet  

 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 

társulási megállapodásához 

 

 
1. Demecser Város Önkormányzata (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 

2. Kék Község Önkormányzata (4515 Kék, Kölcsey u.9.) 

3. Székely Község Önkormányzata (4534 Székely, Kapitány u.26.) 

4. Gégény Község Önkormányzata (4517 Gégény, Dombrádi u.2.sz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társulást alapító határozat 

4 db 
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2. számú melléklet  

 

 

 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás  

társulási megállapodásához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

elnök 1 db  

alelnök 1 db 
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3. számú melléklet  

 

 

 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás  

társulási megállapodásához 
 

A tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító 

számítási mód 
 

Az előkészítési szakasz költsége az ellátandó lakosságszám arányában kerül megosztásra 

 

Település Lakosságszám 

(fő) 

2013. 01.01. 

Beruházási költség Önkormányzati önerő 

DEMECSER 4 481 20 463 338 Ft 3 069 501 Ft 

KÉK 2 042 9 325 181 Ft 1 398 777 Ft 

SZÉKELY 0 0 Ft 0 Ft 

GÉGÉNY 2 039 9 311 481 Ft 1 396 722 Ft 

ÖSSZESEN 8 562 39 100 000 Ft 5 865 000 Ft 

 

A megvalósítási szakasz költsége az egyes településeken ténylegesen megvalósuló műszaki 

tartalom alapján kerül felosztásra. 

 


