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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 10. 08-i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  Tanácskozó 
terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a  testület  5  fővel  határozatképes.  Kéri 
napirendként kerüljön még felvételre a tűzifa segéllyel  kapcsolatos döntések, a Bursa Hungarica 
ösztöndíjjal  kapcsolatos  döntések illetve  az Alföldvíz  letéti  szerződéséhez  kapcsolódó döntések. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan további javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek módosító javaslatuk nem volt. 
Megkérdezi ki az aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendi pontot?

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az ülés napirendjét a testület az alábbiak szerint fogadta el 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás 
nélkül:

157/2013.(IX. 26.) KT  határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen  ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Pedagógiai asszisztens munkakör létesítése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2. Bölcsőde berendezési tárgyaival kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3.  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
4.   Szociális célú tűzifavásárlás
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
5.   Intézményi tanács létrehozása, képviselő delegálása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
6. A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
7. Különfélék



Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta,  hogy  Báránd  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A szokásrend szerint Papp László Csaba 
képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el. 
A szavazáson jelen volt öt fő. 
A testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

158/2013.(IX. 26.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Papp  László  Csaba 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Papp László Csaba képviselő

1. napirendi pont
Pedagógiai asszisztens munkakör létesítése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság 
döntését.
Papp László Csaba képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek az elfogadást. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Adódott  egy lehetőség  pedagógiai  asszisztens  munkakör  létesítésére  az  óvodával  kapcsolatban. 
Közalkalmazottakra  vonatkozó  rendelkezések  vonatkoznak  rá,  lehetőség  van  arra  hogy  minél 
hamarabb  kinevezésre  kerüljön,  nem  szükséges  a  Kjt.  szerinti  pályázat  kiírása.  Ehhez  egy 
létszámbővítési határozatra van szükség, az Óvoda tekintetében. Ez finanszírozott létszám.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pótnormatívában ennek a finanszírozását megkapják. A létszámbővítéssel kapcsolatban kell 
határozatot hozni. A kinevezés a munkáltató hatáskörébe és jogkörébe fog tartozni. 

Megkérdezi  van-e  kérdés,  hozzászólás.  A  testület  részéről  hozzászólás  nem  hangzik  el,  így 
szavazásra bocsátja. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

159/2013.(X. 08.) KT határozat:
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Bárándi 
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszámát 2013. október 10. 
napjától kezdődően 2014. június 30. napjáig egy fővel növeli. 
Az  egy  fő  közalkalmazott  foglalkoztatására  pedagógiai 
asszisztens munkakörben kerül sor. A finanszírozás kereteit, a 
pedagógiai  asszisztens  alkalmazására  a  2013.  szeptember  1. 
napja után igényelhető pót normatíva teremti meg.

Határidő: 2013. október 10.
                                                           Felelős:            polgármester



2. napirendi pont
Bölcsőde berendezési tárgyaival kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság 
döntését.
Papp László Csaba képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek az elfogadást. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  a  bölcsőde  alapításra  vonatkozó  szándéknyilatkozat  elfogadása 
után megtörtént az első egyeztetés, felmerült az a lehetőség, hogy a csoportszobában lévő eszközök 
milyen  mértékben  használhatóak  fel  a  bölcsőde üzemeltetése  során.  Felmerült  továbbá,  hogy a 
felszabadult csoportszobában lévő dolgok közül egyeseket tudnának használni a bölcsödében, és 
ezek ha átadásra kerülnének kb. 624 ezer  ft-os megtakarítást  jelentene az eszköz beszerzéseket 
illetően. 
Kiss Gyuláné képviselő
Annak  idején  az  óvodaépítési  pályázatból  kerültek  ezek  az  eszközök  bútorok  beszerzésre,  ha 
bővülne a gyermek létszám meglennének ezek a  bútorok, a tönkre ment  bútorokat  lenne mivel 
pótolni. Úgy gondolja, ha a Támasz szeretne bölcsődét létesíteni a feltételeit biztosítsa. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem a Támasz szeretne bölcsődét létesíteni, hanem a település és a település önkormányzata. 
Az öt csoport  a pályázat  szerint is  öt csoport,  de a mostani  módosítás  értelmében négy óvodai 
csoport és egy bölcsődei csoport, ami azt jelenti, hogy a pályázatban elnyert eszközök a bölcsőde 
felhasználásához is szükségeltetnek. Nem gondolja, hogy ezeket az eszközöket el kellene rakni egy 
raktárba. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Másképp látja a dolgokat. Rá mondták az igent, hogy legyen bölcsőde, de tulajdonképpen ezt a 
Támasz  kezdeményezte.  Azt  gondolta  a  Támasznak  meg  vannak  a  feltételei  a  bölcsődei 
kialakításához, de ezek szerint nincsenek, Ha ők szeretnének az önkormányzattól 624 ezer ft értékű 
eszközt, akkor tulajdonképpen nekik nincs meg a feltétel. 
Egyetért Kiss Gyuláné képviselővel, ő sem adná oda az új és szép eszközöket. Vannak régi bútorok, 
felújítva azokkal nem lehet e segíteni őket?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ismételten elmondja,  hogy nem a Támasz, hanem az önkormányzat  szeretne bölcsödét létesíteni 
úgy, hogy a Támasz normatívái biztosítják hozzá a fedezetet.  Legalább annyi hozzájárulást meg 
tudnak tenni,  hogy azokat az eszközöket,  amik porosodnának évekig odaadják és használhatják. 
Nem érti ezt az ellenállást. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Érti  a problémáikat,  de azt nem, hogy mi ez a nagy ellenállás a Támasszal  szemben.  Abban is 
polgármester úr véleményét osztja, ha a falu dolgairól van szó valamiféle kompromisszumot, kell 
kötni.  Ha a  Támasz  tud  erre  forrást  biztosítani  nem tartja  rossz  dolognak.  Attól,  ha  betárolják 
valahova, ezeket az eszközöket attól jobb ha használják. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  jó  oldalát  előnyeit  is  nézni  kellene,  a  költségek  kb.  egyötöde  felszabadul,  amit  az  óvoda 
felhasználhat eszközbeszerzésre is akár.

Megkérdezi  van-e  kérdés,  hozzászólás.  A  testület  részéről  hozzászólás  nem  hangzik  el,  így 
szavazásra bocsátja. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 3 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 



160/2013.(X. 08.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  bölcsődévé 
átalakításra  kerülő  csoportszobájában  és  az  hozzátartozó 
helyiségekben jelenleg meglévő bútorok, játékok, felszerelések 
közül  az  alább  felsoroltakat  a  létesítésre  kerülő  bölcsőde 
használatába adja:

- öltözőszekrények (padokkal)
- törölköző és pohártartó
- 4 db asztal
- 14 db fektető ágy
- 1 db görgős tároló
- 1 db gondozói asztal
- 1 db gondozói szék
- 1 db teleajtós polcos szekrény

Határidő: azonnal
                                                            Felelős:           polgármester

3. napirendi pont
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság 
döntését.
Papp László Csaba képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek az elfogadást. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  az  előző  évben  is  kb.  400  ezer  ft.  került  elkülönítésre  az  önkormányzat 
költségvetéséből,  ebből  19  hallgatót  tudtak  támogatni  az  elmúlt  évben  10  hónapon  keresztül. 
Ismételten csatlakoztak, 2014-ben elkülönítendő összeg nagyságáról kell dönteni, és hogy hány fő 
számára biztosítson ösztöndíj támogatást. 
Megkérdezi  van-e  kérdés,  hozzászólás.  A  testület  részéről  hozzászólás  nem  hangzik  el,  így 
szavazásra bocsátja. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

161/2013.(X. 08.) KT határozat:
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntése 
alapján,  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához az alábbiak szerint:

Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő - testülete döntése 
alapján  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  tárgyában a 2014. évben 400.000.-Ft, azaz 
Négyszázezer  forint  támogatási  forrást  biztosít  a 
költségvetésben legalább 20 fő felsőoktatási hallgató számára.

A Testület  felkéri  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2013. október 21.
Felelős:           polgármester



4. napirendi pont
Szociális célú tűzifavásárlás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság 
döntését.
Papp László Csaba képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek az elfogadást. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megjelent a Magyar Közlönyben a 2013. évre vonatkozó szociális célú tűzifa rendelet. 1 milliárd 
forintról 2 milliárd forintra emelte ezt a támogatási formát a kormány. Különbséget tesz keményfa 
és puhafa vonatkozásában adandó támogatásokról. Ebben a rendeletben 1000 ft. + ÁFA / m3 önerőt 
szükséges hozzá biztosítani, ez tavaly 2000 ft volt, az önerő így felére csökkent. Készítettek egy 
előzetes kalkulációt 250 m3-rel számoltak, ami 1270 ft-os önerő hozzájárulással 317 500 forintnyi 
önerőt igényel a település részéről. Elsősorban a kérdés hogy csatlakozzanak-e ismét ehhez a 
pályázathoz és ha igen mekkora önerőt biztosítanak ehhez?

A Képviselő- testület megtárgyalta a napirendi pontot.

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

162/2013.(X. 08.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  csatlakozni  kíván  a  Belügyminisztérium  által 
folytatott szociális célú tűzifa programhoz.

A  képviselő-testület  a  szociális  célú  tűzifavásárláshoz 
317.500.-Ft,  azaz  Háromszáztizenhétezer-ötszáz forint  önerőt 
biztosít.

A Testület  felkéri  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2013. október 15.
Felelős:          polgármester

5. napirendi pont
Intézményi tanács létrehozása, képviselő delegálása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Érkezett  egy  megkeresés.  Az  intézményi  tanács  létrehozását  a  köznevelési  törvény  előírja,  az 
esélyegyenlőség elvét figyelembe véve az egyes tagiskolákból delegáltakat kellene prezentálni. Egy 
főt a Képviselő- testület delegálhat az intézményi tanácsba. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az intézményi tanács a volt igazgató tanácsot váltja ki úgy gondolja.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Működött korábban is.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az aki szeretne benn részt venni, kit javasolnak? Javasolja alpolgármester asszonyt, 
mint volt intézményvezetőt. 



Megkérdezi  a  Képviselő-  testületet  alpolgármester  asszonyjelölésével  kapcsolatban  ki  az  aki 
elfogadja?

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

163/2013.(X. 08.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  Ulveczki  Lajosné  Alpolgármester  Asszonyt 
delegálja  a  Sári  Gusztáv  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészeti Iskola Intézményi tanácsába.

Határidő: 2013. október 10.
Felelős:           polgármester

6. napirendi pont
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Benyújtásra került a MÁK-hoz a társulás alapító okirata, a MÁK hiánypótlási felhívást küldött. A 
hiánypótlásnak való megfelelés, az alapító okirat előterjesztésben foglalt módosításával 
kivitelezhető.  

Megkérdezi  van-e  kérdés,  hozzászólás.  A  testület  részéről  hozzászólás  nem  hangzik  el,  így 
szavazásra bocsátja. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

164/2013.(X. 08.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  mint  a  Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  tagönkormányzata  –  a  Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  2013.  július  1-jétől  hatályos  Társulási 
Megállapodás módosítását 2013. november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések fejezet alábbi 4. pontja helyébe:

„4.  A Társulás  tagjai:  Báránd Község Önkormányzata,  Bedő Község Önkormányzata,  Berekböszörmény 
Község Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, Furta Község Önkormányzata, Hortobágy Község 
Önkormányzata,  Kaba  Város  Önkormányzata,  Körösszegapáti  Község  Önkormányzata,  Nádudvar  Város 
Önkormányzata,  Tetétlen  Község  Önkormányzata,  Vekerd  Község  Önkormányzata,  Zsáka  Község 
Önkormányzata  (a  települési  önkormányzatok  székhelyét,  lakosságszámát  az  1.a.  számú  függeléke 
tartalmazza).  A  társulás  tagjainak  képviselője  nevét  a  Társulási  Megállapodás  1.b.  számú  függeléke  
tartalmazza. A képviselő változása nem módosítja a Társulási Megállapodást, a társult tag képviselő-testülete  
döntését  a  képviselő  módosításáról  az  ügyviteli  feladatokat  ellátó  szervezet  átvezeti  az  1.b.  számú 
függelékben.”

a következő szövegrész lép:

„4.  A Társulás  tagjai:  Báránd Község Önkormányzata,  Bedő Község Önkormányzata,  Berekböszörmény 
Község Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, Furta Község Önkormányzata, Hortobágy Község 
Önkormányzata,  Kaba  Város  Önkormányzata,  Körösszegapáti  Község  Önkormányzata,  Nádudvar  Város 



Önkormányzata,  Tetétlen  Község  Önkormányzata,  Vekerd  Község  Önkormányzata,  Zsáka  Község 
Önkormányzata  (a  települési  önkormányzatok  székhelyét,  lakosságszámát  az  1.  számú  melléklet 
tartalmazza).  A  társulás  tagjainak  képviselője  nevét  a  Társulási  Megállapodás  2.  számú  melléklete 
tartalmazza.”

2.) A Társulási Megállapodás III. A Társulás jogállása fejezet alábbi 3. pontja  helyébe

„3.  A  Társulás  pénzügyi,  gazdálkodási  feladatait  a  székhelytelepülés  közös  önkormányzati  hivatala,  a 
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal látja el a jelen megállapodásban foglaltak, valamint az Áht. és az 
Ávr. szabályainak megfelelően.”

a következő szövegrész lép:

3.  A Társulás  pénzügyi,  gazdálkodási  feladatait  és  munkaszervezeti  feladatait  a  székhelytelepülés  közös  
önkormányzati  hivatala,  a  Derecskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  látja  el  a  jelen  megállapodásban 
foglaltak, valamint az Áht. és az Ávr. szabályainak megfelelően.

3.) A Társulási Megállapodás IV. A tagok és a társulás feladatai,  kötelezettségei fejezet 2. h) pontjában  
szereplő  következő  szövegrész  törlésre  kerül:  „és  az  árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi  LXXXVII.  
törvény”.

4.) A Társulási Megállapodás IV. A tagok és a társulás feladatai, kötelezettségei fejezet 3. pontjában az „1.  
sz. mellékletben” szövegrész helyébe „3. számú mellékletben” szövegrész lép.

5.) A Társulási Megállapodás IV. A tagok és a társulás feladatai,  kötelezettségei fejezet IV/3.2. pontban 
szereplő alábbi:

„A  projekt  előkészítés  során  a  hatóságokkal,  irányító  hatósággal,  közreműködő  szervezetekkel  és  a  
szakemberekkel  való  együttműködés,  adatok  szolgáltatása,  műszaki,  pénzügyi,  jogi  és  üzemeltetési  
kérdésekben a döntések meghozatala.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„A  projekt  előkészítés  során  a  hatóságokkal,  irányító  hatósággal,  közreműködő  szervezetekkel  és  a  
szakemberekkel való együttműködés, adatok szolgáltatása, műszaki, pénzügyi, jogi kérdésekben a döntések  
meghozatala.”

6.) A Társulási Megállapodás VI. A társulás vagyona, gazdálkodása fejezet 1. pontjában szereplő alábbi:

„1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, a vagyon és szaporulata a Társulást illeti meg.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet.”

7.) A Társulási Megállapodás VI. A társulás vagyona, gazdálkodása fejezet 4. a) Saját bevételek pontjában 
szereplő „2. számú mellékletben” szövegrész helyébe „4. számú mellékletében” szövegrész lép.

8.) A Társulási Megállapodás VI. A társulás vagyona, gazdálkodása fejezet 4. c) Egyéb bevételek pontjának 
harmadik bekezdésében szereplő „2. számú melléklet” szövegrész helyébe „4. számú melléklet” szövegrész  
lép.

9.) A Társulási Megállapodás VI. A társulás vagyona, gazdálkodása fejezet 5. pontjában szereplő alábbi

„5. Tulajdonjogi kérdések:

A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:

A beruházás, fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmények az adott település tulajdonát képezik, kivéve 
a  több  település  ellátásához  szükséges  létesítményeket,  műveket,  melyek  az  érintett  települések  közös 
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdon esetén az érintett tagönkormányzatokat a tulajdoni hányad a 2. számú 
mellékletben meghatározott beruházási költség arányában illeti meg.

A Zsáka-Furta-Vekerd települések ivóvízellátását szolgáló ivóvízkút kiépítéséhez szükséges zsákai 0968/36 
helyrajzi számú  „szántó, legelő” megjelölésű, 18.824 m2 nagyságú, 14.12 AK értékű külterületi  ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére a projekt keretén belül Zsáka Község Önkormányzata jogosult.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:



„5. Tulajdonjogi kérdések:

A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:

A  Társulás  által  eszközölt  beruházás,  fejlesztés  eredményeként  létrejövő  létesítmények  a  beruházással,  
fejlesztéssel  érintett  önkormányzat  tulajdonát  képezik,  kivéve  a  több  település  ellátásához  szükséges  
létesítményeket,  műveket,  melyek  az érintett  önkormányzatok  közös tulajdonába kerülnek.  A Társulás  a 
beruházás, fejlesztés eredményeként létrejövő vagyont a végleges műszaki átadás-átvétel napját követő 15 
napon belül átadja a beruházással, fejlesztéssel érintett település önkormányzata, közös tulajdonba kerülés  
esetén, települések önkormányzatai részére. 

A  közös  tulajdon  esetén  az  érintett  tagönkormányzatokat  a  tulajdoni  hányad  a  4.  számú  mellékletben  
meghatározott beruházási költség arányában illeti meg.

A Zsáka-Furta-Vekerd települések ivóvízellátását szolgáló ivóvízkút kiépítéséhez szükséges zsákai 0968/36 
helyrajzi számú  „szántó, legelő” megjelölésű, 18.824 m2 nagyságú, 14.12 AK értékű külterületi  ingatlan 
tulajdonjogát  Zsáka  Község  Önkormányzata  szerzi  meg.  Zsáka  Község  Önkormányzata  az  ingatlan 
tulajdonjogát – annak megszerzését és az ingatlan művelés alól történő kivonását követően – a Társulás 
részére visszterhes szerződés útján értékesíti.”

10.) A Társulási Megállapodás VI. A társulás vagyona, gazdálkodása fejezet 6. pontjában szereplő alábbi

„6. Üzemeltetés:

A beruházás befejezését követően a Társulás kijelöli a Társult Tagoknál a hatályos üzemeltetési szerződések  
alapján már meglévő üzemeltető szervezeteket és átadja üzemeltetésre a létrejött új víziközmű vagyont a 
mindenkori  hatályos  magyar  és EU jogi  normáknak,  jogszabályi  rendelkezéseknek megfelelően,  különös 
tekintettel 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.  
rendeletre.

Az üzemeltetés során a Társulás garantálja a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer életképességét,  
az  eszközrendszer  fenntartható  fejlesztésének  forrásait.  A  Társulás  megteremti  az  üzemeltetők  közötti  
együttműködés  feltételrendszerét  és  biztosítja  a  közöttük  lévő  munkamegosztást  és  koordinációt  az 
üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„6. Üzemeltetés:

A beruházás befejezését követően a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt keretében 
megvalósuló  víziközművek  egységes  elvek  szerinti  működtetése  és  a  kapcsolódó  közüzemi  szolgáltatás 
ellátása érdekében azok üzemeltetéséről a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCXI. Törvény alapján 
gondoskodik.”

11.)  A  Társulási  Megállapodás  VII.  A  társulás  szervezeti  rendszere  fejezet  1.  pontjának  második 
bekezdésében szereplő „3. számú mellékletben” szövegrész helyébe „5. számú mellékletben” szövegrész lép,  
és ugyanezen pont b) pontjának ötödik bekezdésében szereplő „3. számú melléklet” szövegrész helyébe „5.  
számú melléklet” szövegrész lép.

12.) A Társulási Megállapodás VIII. A társulás képviselete fejezet első bekezdésében szereplő „2. pontban  
foglaltak szerint” szövegrész törlésre kerül.

13.) A Társulási Megállapodás X. Tagsági jogviszony fejezet 1. Kiválás pontjának negyedik bekezdésében 
szereplő „2. számú táblázat” szövegrész helyébe „4. számú melléklet” szövegrész lép.

14.)  A  Társulási  Megállapodás  XI.  A  társulás  megszűnése  fejezet  második  bekezdése  a  következő 
szövegrésszel kiegészül:

„A tagok  által  a  Társulás  működési  költségeinek  finanszírozására  befizetett,  a  Társulás  megszűnésének  
időpontjában a Társulás rendelkezésére álló, fel nem használt összeg a tagokat a 4. számú melléklet szerinti  
beruházási költség arányában illeti meg. A Társulás a tagokat így megillető összeget köteles a tagok részére a 
Társulás megszűnésének időpontjáig visszafizetni.  A visszafizetéssel egyidejűleg a Társulás köteles a tag 
felé az elszámolás alapját képező dokumentumok másolatát írásban megküldeni.”

15.) A Társulási Megállapodás XI. A társulás megszűnése fejezet harmadik bekezdésében szereplő „az Áht. 



11. § (7) bekezdése szerint” szövegrész törlésre kerül.

16.) A Társulási Megállapodás XIII. Záró rendelkezések fejezet második bekezdése az alábbi szövegrésszel 
kiegészül:

„A megállapodás módosítását bármely tag írásban kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezést a Társulási  
Tanács  elnökéhez  kell  benyújtani.  A  megállapodás  módosítására  irányuló  kezdeményezésre  vonatkozó 
előterjesztést a tagoknak a beadvány benyújtásától számított 30 napon belül meg kell tárgyalnia.”

17.) A Társulási Megállapodás XIII. Záró rendelkezések fejezet nyolcadik bekezdésében szereplő alábbi

„A jelen  társulási  megállapodás  2013.  július  1-jén  lép  hatályba.  Hatályát  veszti  a  2012.  február  02-án 
megkötött társulási megállapodás.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„A jelen társulási megállapodás 2013. november 1-jén lép hatályba. Hatályát veszti a 2013. július 1-jétől  
hatályos társulási megállapodás.”

18.) A Társulási Megállapodás XIII. Záró rendelkezések fejezet kilencedik bekezdésében szereplő alábbi

„A fentiek szerint ezen szerződést mellékletét képező aláírási íven - a tagok eredeti példányban jóváhagyólag  
aláírták.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„A fentiek szerint ezen Társulási Megállapodást a 7. számú mellékletet képező aláírási íven - a tagok eredeti  
példányban jóváhagyólag aláírták.”

19.) A Társulási Megállapodás XIII. Záró rendelkezések fejezet tizedik bekezdésében szereplő alábbi

„Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek:

Függelékek, mellékletek: 

1.a. függelék: A társulás tagjainak megnevezése, székhelye és lakosságszáma

1.b. függelék: A Társulás tagjainak képviselője

1.sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása

2.sz. melléklet: A projekt beruházási költsége és finanszírozási megoszlása

3.sz. melléklet: Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban

4.sz. melléklet: Felhatalmazó levél

5.sz.  melléklet:  Aláíró  lapok  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási  Megállapodás 
elfogadásáról”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek:

Mellékletek: 

1. számú melléklet: A társulás tagjainak megnevezése, székhelye és lakosságszáma

2. számú melléklet: A Társulás tagjainak képviselője

3. számú melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása

4. számú melléklet: A projekt beruházási költsége és finanszírozási megoszlása

5. számú melléklet: Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban

6. számú melléklet: Felhatalmazó levél

7.  számú melléklet:  Aláíró lapok a módosításokkal  egységes  szerkezetbe foglalt  Társulási  Megállapodás  
elfogadásáról”

A Társulási Megállapodás mellékleteinek számozása a fentieknek megfelelően módosul.
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HAJDÚ-BIHARI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Társulási Megállapodása

2013. ……….

HAJDÚ-BIHARI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 146. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján

- a KEOP-1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióból igényelhető támogatással 
a társult településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának megvalósítására

társulási megállapodást kötnek.



I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy társulásukat 
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében hozták létre, s hogy az ebben 
vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, az ivóvízminőség javítása 
céljából  vállalt  feladataikat  végrehajtják,  és  a  beruházással  megvalósult  objektumokat, 
berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják.

1. A Társulás neve: Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Társulás jogállása: törzskönyvi jogi személy
Adószáma: 15767312-2-09
Bankszámlaszáma: 11738118-15767312-00000000

2. A Társulás székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

4.  A  Társulás  tagjai:  Báránd  Község  Önkormányzata,  Bedő  Község  Önkormányzata,  
Berekböszörmény  Község  Önkormányzata,  Derecske  Város  Önkormányzata,  Furta  Község  
Önkormányzata,  Hortobágy  Község  Önkormányzata,  Kaba  Város  Önkormányzata,  
Körösszegapáti  Község  Önkormányzata,  Nádudvar  Város  Önkormányzata,  Tetétlen  Község  
Önkormányzata,  Vekerd  Község Önkormányzata,  Zsáka Község Önkormányzata  (a  települési  
önkormányzatok  székhelyét,  lakosságszámát  az  1.  számú  melléklet  tartalmazza).  A  társulás  
tagjainak képviselője nevét a Társulási Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.

5. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását (ügyviteli feladatok) a 
Társulás székhelyének közös önkormányzati hivatala látja el.

6. A megállapodás időtartama: határozatlan idejű.

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen 
emberi  szükségletet  és  társadalmi-közegészségügyi  igényt  elégít  ki.  A  lakosság  egészséges 
ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. A társulás meg kívánja valósítani a 
tagtelepüléseken az ivóvíz minőségi követelményeinek megteremtését. 
A Társulás célja e feladatok hatékonyabb ellátásához külső forrás biztosítása érdekében a feladatot 
támogató pályázaton való társulási szintű részvétel. A Társulás által megvalósítani kívánt projekt 
illeszkedik  a  KEOP-1.3.0  "Ivóvízminőség-javítás  kétfordulós  pályázati  konstrukcióban 
megvalósítandó  projektek  támogatására"  célkitűzéseihez.  Az  elnyert  pénzeszközök  koordinált 
felhasználása,  valamint  a  tagönkormányzatok  működésének  e  téren  az  elvárható  legszélesebb 
keretek közötti összehangolása.
A  beruházás  eredményeként  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  lakossága  részére 
szolgáltatott  ivóvíz  minőségének  javítása,  annak  szennyezettségének  további  csökkentése,  a 
vízbiztonságot fokozó beruházások, valamint víztisztítási módok megvalósítása történik meg.



III.
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

1. A Társulás az Mötv. 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás.

2. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

3. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait és munkaszervezeti feladatait a székhelytelepülés  
közös  önkormányzati  hivatala,  a  Derecskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  látja  el  a  jelen  
megállapodásban foglaltak, valamint az Áht. és az Ávr. szabályainak megfelelően.

4. A Társulás az Ávr. 8. §-a  alapján az előirányzatai feletti jogosultság tekintetében teljes jogkörrel 
rendelkezik.

5. A Társulás a projekt végrehajtása során a projekt lebonyolításáért felelős szervezetként jár el.

IV. 
A TAGOK ÉS A TÁRSULÁS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél a tagok a hazai irányadó jogszabályokat, különösen az 
Mötv. rendelkezéseit veszik figyelembe a vonatkozó KEOP előírások mellett.

2. Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 
arra,  hogy  közös  környezeti  és  gazdasági  érdekeiknek  megfelelően,  ezen  megállapodás  keretei 
között az alábbi feladatokat valósítják meg:
a) Önálló projekt közös kidolgozása az ivóvízminőség javítás megoldására.
b)  A  rendszer  kiépítéséhez  és  megvalósításához  szükséges  pénzügyi  alapok  előteremtése,  így 
különösen a KEOP 1.3.0 programjában való részvétel.  „A projekt megvalósításához esetlegesen 
szükséges, a településre eső önrész biztosítására a tagok kötelezettséget vállalnak.”
c) Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával kialakított rendszert igénybe veszik és azt a 
projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartják és üzemeltetik.
d)  Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében  kölcsönösen 
együttműködnek egymással.
e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes 
fejlődését  szem  előtt  tartva,  a  szerződésben  foglalt  elveket  betartják,  a  továbbiakban  annak 
érvényesülését  nem  akadályozzák,  a  rendszer  működését  aktív  tevékenységgel  szolgálják, 
közreműködnek a megvalósításban.
f)  Tagok  megismerik,  átgondolják  és  értékelik  a  térségi  ivóvíz-ellátási  rendszer  szerepét,  a 
szerződésben  megfogalmazott  jogokat  és  kötelezettségeket,  elfogadják  a  kialakított  felelősségi 
rendszert.
g)  Tagok  tudomásul  veszik,  hogy  a  társulási  megállapodást  a  projekt  megvalósításának  teljes 
befejezéséig, azaz az Operatív Programból a projekt megvalósításához folyósított támogatásnak, a 
Támogató által jóváhagyott, teljes körű elszámolásáig nem mondhatják fel. Tagok elfogadják, hogy 
ezen időszak alatt felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért a Társulás a 
Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  tv.  (továbbiakban:  Ptk.)  szerinti  kártérítési 
felelősséggel tartozik.
h) A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos  
jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen  
figyelemmel lesznek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a koncesszióról szóló  
1991. évi XVI. törvény rendelkezéseire.



A  társulásban  részt  vevő  tagönkormányzatok  felhatalmazzák  a  Társulást  a  tagönkormányzatok 
képviseletében  történő  eljárásra,  így  különösen  a  támogatási  szerződés  megkötésére,  a 
közbeszerzési eljárásokban történő eljárásra.

3. A társult önkormányzatok a társulás útján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § 
(1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - 
a  vízgazdálkodás  országos koncepciójával  és  a  jóváhagyott  nemzeti  programokkal  összehangolt 
tervek kialakítása és végrehajtása,  továbbá a 4.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott  ivóvíz-
minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás megvalósítására irányuló Észak-
alföldi régió, Hajdú-Bihar megye dél-nyugati térséget érintő ivóvízminőség-javító program részesei.
A  társulás  céljainak  elérése  érdekében,  Tagok  a  projekt  keretében  a  folyamatos  tervezés  és 
felmérések  alapján,  előreláthatóan  a  3.  számú mellékletben meghatározott  ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósítását tervezik.
A projekt működéséhez a Társulás vállalja az alábbi munkafeladatok ellátását.

IV/3.1. Szervezeti, gazdasági területen:
 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízási szerződés megkötése
 A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása
 Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása
 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és 

adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is
 Működtetési költségek tervezése
 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása
 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása
 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása
 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása
 Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása
 Előkészíti a projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat.

IV/3.2. Műszaki, beruházási területen:
 A projekt előkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közreműködő szervezetekkel  

és  a  szakemberekkel  való  együttműködés,  adatok  szolgáltatása,  műszaki,  pénzügyi,  jogi  
kérdésekben a döntések meghozatala.

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

 A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása.
 Lakossági tájékoztatás.

IV/3.3 A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:
 A projekt  megvalósulása  után,  a  meglévő  rendszeren létrejövő,  a  projekt  által  kialakított  új 

víziközmű vagyon rendszer üzembe adása, igénybevétele.
 Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés szerint.
 A  beruházással  kapcsolatos  végleges  és  teljes  körű  pénzügyi  elszámolás,  EU  támogatási 

szerződéseknek megfelelően.
 Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával kötelezettséget 

vállalnak, hogy a beruházási saját erő biztosítása érdekében a társulás által az önkormányzatok 
kezességvállalása mellett  felvett bankhitelt a beruházás megvalósítása,  a társulás megszűnése 
utáni időszakban az őket terhelő arányban jogutódként törleszteni fogják.



A IV/3.1. IV/3.2. és IV/3.3 pontokban meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás köteles 
féléves – ezen belül negyedéves bontású – munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a Társulási 
Tanács félévente jóváhagyja.

V. 
A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

A Társulás  a  3.  pontban meghatározott,  a  települések  lakott  területén  az ivóvíz-minőségű vízre 
vonatkozó  előírásoknak  megfelelő  ivóvíz  ellátási  feladatokhoz  szükséges  pénzeszközök 
megszerzését  és  felhasználását  a  társulási  megállapodásban  meghatározott  működési  területen 
alaptevékenységként, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

A Társulás  vállalkozási  tevékenységet  csakis  céljának elérése,  feladatának teljesítése érdekében, 
alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat.

VI. 
A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet.

2. A Társulás gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeire az Áht., az Ávr. és az 
államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az irányadó.

3. A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén a Tagok egymással elszámolni kötelesek.

4. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai:

a) Saját bevételek:
A működési  hozzájárulást  csak  a  társulás  működési  költségeinek,  illetve  a  társulás  céljának 
megvalósítására lehet felhasználni.  Amennyiben a Társulás működési  költségei előreláthatóan 
meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a 
működési hozzájárulás befizetését határozhatja el. A tagok a működési hozzájárulást a 4. számú 
mellékletben meghatározott beruházási költség arányában viselik. A tagok a rájuk eső működési 
költség összegét a társulás bankszámlájára történő banki átutalás útján fizetik meg a Társulási 
Tanács döntését követő 15 napon belül.

b) Hazai és európai uniós támogatások:
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely 
támogatási  összeget – Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a Társulás 
céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

c) Egyéb bevételek:
1. A Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatások kiegészítéseként a szükséges 
saját erő fedezésére bankhitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki. Erről a szükséges döntést a pénzügyi 
forrás jellege,  illetve a velejáró kötelezettségvállalás  szabályai  szerint  a Társulási  Tanács  hozza 
meg;
2. Társulás alaptevékenysége körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek;
3. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai;
4. egyéb pályázati bevételek.

A  költségviselés  az  ivóvízhálózat  tekintetében  az  adott  településen  ténylegesen  megvalósuló 
műszaki tartalom szerint, míg a több települést érintő vízműtelepek vonatkozásában a 2008. év II. 



és III. negyedévében termelt vízmennyiség arányában kerül meghatározásra. Minden egyéb költség 
tekintetében a településekre jutó összeg műszaki tartalom arányában kerül szétosztásra.

A projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Tulajdonjogi kérdések:
A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:
A  Társulás  által  eszközölt  beruházás,  fejlesztés  eredményeként  létrejövő  létesítmények  a  
beruházással,  fejlesztéssel  érintett  önkormányzat  tulajdonát  képezik,  kivéve  a  több  település  
ellátásához  szükséges  létesítményeket,  műveket,  melyek  az  érintett  önkormányzatok  közös  
tulajdonába kerülnek.  A Társulás  a  beruházás,  fejlesztés  eredményeként  létrejövő  vagyont  a  
végleges műszaki átadás-átvétel napját követő 15 napon belül átadja a beruházással, fejlesztéssel  
érintett település önkormányzata, közös tulajdonba kerülés esetén, települések önkormányzatai  
részére. 
A  közös  tulajdon  esetén  az  érintett  tagönkormányzatokat  a  tulajdoni  hányad  a  4.  számú  
mellékletben meghatározott beruházási költség arányában illeti meg.
A Zsáka-Furta-Vekerd települések ivóvízellátását szolgáló ivóvízkút kiépítéséhez szükséges zsákai 
0968/36 helyrajzi  számú  „szántó,  legelő” megjelölésű, 18.824 m2 nagyságú, 14.12 AK értékű  
külterületi  ingatlan tulajdonjogát  Zsáka  Község  Önkormányzata  szerzi  meg.  Zsáka  Község  
Önkormányzata  az  ingatlan tulajdonjogát  –  annak megszerzését  és  az  ingatlan  művelés  alól  
történő kivonását követően – a Társulás részére visszterhes szerződés útján értékesíti.

6. Üzemeltetés:
A  beruházás  befejezését  követően  a  Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  KEOP  
projekt  keretében  megvalósuló  víziközművek  egységes  elvek  szerinti  működtetése  és  a  
kapcsolódó  közüzemi  szolgáltatás  ellátása  érdekében  azok  üzemeltetéséről  a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCXI. Törvény alapján gondoskodik.

VII. 
A TÁRSUÁS SZERVEZETI RENDSZERE

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

A Társulás szervezete:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnök
3. Elnökhelyettese
4. Pénzügyi Bizottság
5. Felügyeleti Szerv

1. Társulási Tanács:
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társulás tagjait képező önkormányzatok 
által delegált képviselőknek az összességéből áll. 

Valamennyi  Társult  önkormányzat  egy  tagot  delegál  -  aki  a  társult  Önkormányzat  mindenkori 
polgármestere, vagy a társult önkormányzat képviselő testületének tagja - a Társulási Tanácsba és 
az 5. számú mellékletben szabályozottak arányában rendelkeznek szavazati joggal. A Társulás tagja 
az általa választott képviselőt visszahívhatja. 
A  Társulás  tagjai  által  delegált  képviselő  képviseleti  megbízatása  a  delegáló  önkormányzatnál 
betöltött tisztségének, illetőleg megbízatásának megszűnéséig tart. 



a.) A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a  Társulási  Tanács  elnökének,  elnökhelyettesének,  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak  a 

megválasztása, visszahívása,
b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d. a  hatáskörbe  utalt  pénzeszközök  felhasználásáról  döntés,  szükség  szerint  szakértői 

vélemények figyelembe vételével,
e. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi 

és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
f. az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,
g. a  megállapodásban  foglalt  célok  megvalósításának  áttekintése,  stratégiai  célok 

meghatározása,
h. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése 

és értékelése,
i. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
j. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása
k. a tag kizárásáról

b.) A Társulási Tanács működése: 
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.

A Társulási Tanács üléseit össze kell hívni:
    - szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
    - a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
    - a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül,
    - a kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon 

belül.

A  Tanács  üléseinek  összehívása  és  a  napirend  kialakítása  az  elnök  feladata,  de  a  napirend 
összeállításában  a  Tanács  bármely  tagjának  indítványtételi  joga  van.  A Társulási  Tanácsülésen 
abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplő napirendi pont, ha a Társulási Tanács 
ülésén  valamennyi  Társulási  tag  képviselve  van  és  a  Társulási  tagok  minősített  többséggel  a 
napirendre tűzik a kérdés megtárgyalását.

A Tanács  ülését  az elnök, akadályoztatása  esetén az elnökhelyettes  hívja  össze írásban, az ülés 
napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. Sürgős esetben az ülés az ülés napját megelőzően 2 
nappal korábban is összehívható elektronikus úton.

A Társulási Tanács határozatképes, ha az 5. számú melléklet alapján meghatározott szavazatok több 
mint felével rendelkező tag az ülésen jelen van.  
Az érvényes döntéshez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
Minősített többséget igénylő érvényes döntéshez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban  részt  vevő  tagok  szavazatának  több  mint  felét  és  az  általuk  képviselt  települések 
lakosságszámának a felét.

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 5 napon túli, de 15 napon belüli időpontra 
kell az újabb ülést összehívni.



A  Társulási  tanács  ülésére  bármely  tag  indítványozhatja  szakértők  vagy  egyéb  személyek 
meghívását. Ezen személyek az ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Társulási Tanács ülése nyilvános. Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati 
arányok megállapításával döntenek.

A Társulási Tanács minősített többséggel dönt:
-  a  Társulási  Tanács  elnökének,  elnökhelyettesének,  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak  a 
megválasztásáról, visszahívásáról,
- az éves költségvetés elfogadásáról, a költségvetési beszámolók elfogadásáról,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról,
- a Támogatási Szerződés elfogadásáról,
- a tag kizárásáról
- a működési hozzájárulás mértékéről,
- a jelen megállapodásban meghatározott egyéb esetekben.

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

A Tanács  üléséről  jegyzőkönyvet  és  jelenléti  ívet  kell  készíteni.  A jegyzőkönyv  tartalmazza  az 
ülésen résztvevő képviselők  és  meghívottak  nevét,  a  tárgyalt  napirendi  pontokat,  a  tanácskozás 
lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. 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.  A 
jegyzőkönyvet  az ülést  követő 15 napon belül  az elnök megküldi  a  társulás  székhelye  szerinti, 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

2. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettese
A Társulási Tanács elnöke tisztséget a székhely szerinti önkormányzat társulási tanácsba delegált 
képviselője tölti be. A Társulási Tanács elnöke javaslatára egy elnökhelyettest a Társulási Tanács 
tagjai sorából az alakuló ülésen, minősített többséggel többségi szavazással választja meg határozott 
időre.

Az elnök, az elnökhelyettes megbízatása önkormányzatnál betöltött tisztségének, megbízatásának 
megszűnéséig áll fenn.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:

a. képviseli  a  Társulást  és  a  projektet  harmadik  személyekkel  szemben,  bíróságok és  más 
hatóságok előtt,

b. intézkedik  a  Magyar  Államkincstár  Területi  Igazgatóságánál  a  Társulás  törzskönyvi 
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat 
módosítását követő 8 napon belül,

c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. gondoskodik  a  Társulás  éves  mérlegének,  vagyonkimutatásának,  költségvetésének,  éves 

beszámolójának elkészítéséről,
e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
f. évente  legalább  egy  alkalommal  jelentést  készít  a  Társulási  Tanács  részére  a  Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
g. ellátja  mindazon feladatokat,  melyet  a  társulási  megállapodás,  illetve  a Társulási  Tanács 

számára előírt,
h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás 

nevében aláírja,



i. képviseli  a  Társulást  a  közbeszerzési  eljárás  folyamatában  a  KSz  és  a  Közbeszerzések 
Tanácsa  felé.  Aláírja  a  projekt  keretében a  közbeszerzési  pályázatokon nyertes  cégekkel 
kötendő szerződéseket.

Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,

A Társulási Tanács jogosult minősített szótöbbséggel az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 
megválasztására  a  székhely  szerinti  önkormányzat  új  kijelölésével.  A  korábbi  Elnök  köteles  a 
választástól számított 30 napon belül az ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnöknek átadni 
és teljes átadás-átvételt készíteni.
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  elnökhelyettesi 
megbízatás nem szűnik meg.

A  Társulás  elnökhelyettesének  megbízatási  időtartamára  az  elnökre  vonatkozó  rendelkezések 
irányadóak.

A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási 
Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a VIII. fejezetben 
foglaltak szerint.

3. Pénzügyi Bizottság

A  tagok  megállapodnak  abban,  hogy  a  Társulási  Tanács  első  ülésén  a  projekt  megvalósulási 
területéhez  igazított  ellenőrző-felügyelő  szervként  1  elnökből  és  2  tagból  álló,  továbbá  három 
póttagból  álló  Pénzügyi  Bizottságot  hoznak  létre.  A  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak  lemondása, 
visszahívása,  vagy az új  tagok választása  esetén  az új  tagok megbízatása  a  Pénzügyi  Bizottság 
eredeti megbízatásának időtartamáig szól. A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint 
az Elnökhelyettesek. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A Pénzügyi Bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A Pénzügyi Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően írásban hívja 
össze.

A Pénzügyi  Bizottság ülését  a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja  az ok és a cél 
egyidejű megjelölésével, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül 
nem teljesíti.
Az  ülés  összehívására  vonatkozó  határidőtől  rendkívül  indokolt,  halaszthatatlan  esetekben  a 
Pénzügyi Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés 
telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.

A Pénzügyi  Bizottság  akkor  határozatképes,  ha  az  ülésen  a  tagok  több  mint  a  fele  jelen  van. 
Határozatképtelenség  esetén  15  napon  belül  újabb  ülést  kell  összehívni.  A  megismételt  ülés  a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.



A Pénzügyi Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.
A Pénzügyi Bizottság jogszabályba, a jelen megállapodásba ütköző, vagy a társulás érdekeit sértő 
intézkedés,  mulasztás  tapasztalása  esetén  köteles  a  Társulási  Tanács  haladéktalan  összehívását 
kezdeményezni.

A Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre:
 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
 a  Társulás  költségvetését,  év  végi  beszámolóját,  mérlegét  és  vagyonkimutatását  továbbá  a 

Társulási  Tanács  elé  terjesztett  minden  más  jelentést  az  adatok valódisága  és  a  jogszabályi 
előírások megfelelősége  szempontjából  köteles  megvizsgálni  és  erről  a  Társulási  Tanácsnak 
jelentést előterjeszteni.,

 a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.

A  Pénzügyi  Bizottság  üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  vezetni,  melyet  az  ülés  elnöke,  valamint  a 
jegyzőkönyvvezető ír alá.

A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.

A  Pénzügyi  Bizottsági  tagok  megbízatása  visszahívással,  lemondással,  halállal,  a  társulás 
megszűnésével, a megválasztáskor meghatározott idő elteltével megszűnik.

VIII. 
A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A  Társulást  harmadik  személyekkel  szemben,  bíróságok  és  más  hatóságok  előtt  általános  
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás  
képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint az elnökhelyettes  
jogosult.

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.

Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, 
hogy  5  példány  jegyzése  e  fejezet  2.  bekezdésben  foglaltak  szerint,  míg  további  példányai 
vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt,  előnyomott  vagy nyomtatott  társulási név alatt  az 
elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-
bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.

A Társulás bélyegzője: bélyegzőlenyomat Társulás nevének és székhelyének feltüntetésével.

IX. 
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE

A Társulás  tevékenységének  és  gazdálkodásának  folyamatos  ellenőrzését  a  Pénzügyi  Bizottság 
végzi.



A Társulás  tagjai  jogosultak  a  Társulási  Tanácstól  tájékoztatást  kérni,  könyveikbe,  okirataikba 
betekinteni, a Társulás működését jelen megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és 
gazdasági szempontból ellenőrizni. 

A  Társulási  Tanács  tagjai  évente  legalább  egy  alkalommal  kötelesek  beszámolni  képviselő-
testületeiknek a Társulás előző évi tevékenységéről, a Társulási cél megvalósulásáról, a Társulás 
pénzügyi  helyzetéről.  A  Társulási  Tanács  tagjai  évente  legalább  egy  alkalommal  képviselő-
testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

A kormányhivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, 
szervezete,  működése  és  döntéshozatali  eljárása  megfelel-e  a  jogszabályoknak,  a  társulási 
megállapodásban foglaltaknak. 

A projekt támogatása esetén a támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését az adott illetékes 
minisztérium,  illetve  az  általa  megbízott  szervezet,  továbbá  jogszabályban  erre  feljogosított 
szervezet ellenőrzi.

A  Társulás  gazdálkodását  (ideértve  az  Európai  Unió  által  nyújtott  és  egyéb  nemzetközi 
támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) 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 
hatóságok képviselői is ellenőrzik. 

X. 
TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok  ezen  társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  vállalnak  arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

1. Kiválás

A  társulásból  kiválni  csak  a  naptári  év  utolsó  napjával  –  december  31-i  hatállyal  –  lehet.  A 
társulásból való kiválásról legalább hat hónappal korábban kell dönteni. Erről a Társulási Tanácsot 
értesíteni kell.

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a 
Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.

A  kiváló  tag  köteles  a  tárgyévi  vagyoni  hozzájárulásának  teljesítésére,  valamint  kiválásával  a 
Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.

Tag  általi  kiválás  esetén  a  Társulás  köteles  a  taggal  elszámolni  a  4.  számú melléklet szerinti 
megoszlás  arányának  megfelelően,  figyelembe  véve  a  kártérítési  kötelezettséget  és  a  Társulást 
terhelő  kötelezettségeket  is,  majd  a  tag  tulajdoni  hányadát  az  elszámolás  napján  átutalni  a  tag 
bankszámlájára.

A  tag  kiválása  esetén  tudomásul  veszi,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében  általa  fizetett 



előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.

2. Kizárás
Amennyiben  a  tag  a  jelen  megállapodásban  foglalt  lényeges  kötelezettségét  megszegi,  illetve 
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, 30 napos határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.
Ha  a  tag  ezen  felhívás  ellenére  -  a  közölt  határidőn  belül  -  sem  tesz  eleget  a  jelen 
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint felének minősített többséggel  hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Különösen  ilyen  kötelezettségszegésnek  minősül  a  működési  hozzájárulás  megfizetésének 
elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kizárás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben 
sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

3. Csatlakozás
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének 
legalább  hat  hónappal  korábban  minősített  többséggel  hozott  határozata  szükséges,  melynek 
tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes 
egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához 
ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. 

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani kell és a változást a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.

XI. 
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

A Társulás megszűnik, ha:
- a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,

- a bíróság jogerős döntése alapján,
- a törvény erejénél fogva,
- amennyiben a tagok száma – kiválás vagy kizárás  következtében – a társulásba tartozó 

települések  képviselő-testületei  számának  fele  alá  csökken,  illetve  az  általuk  képviselt 
települések lakosságszáma nem haladja meg a települések együttes lakosságszámának 60 
%-át. 

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni 
kötelesek. 
A  tagok  által  a  Társulás  működési  költségeinek  finanszírozására  befizetett,  a  Társulás  
megszűnésének időpontjában a Társulás rendelkezésére álló, fel nem használt összeg a tagokat a  
4. számú melléklet  szerinti beruházási költség arányában illeti meg. A Társulás a tagokat így  
megillető összeget köteles a tagok részére a Társulás megszűnésének időpontjáig visszafizetni. A  
visszafizetéssel  egyidejűleg  a  Társulás  köteles  a  tag  felé  az  elszámolás  alapját  képező  
dokumentumok másolatát írásban megküldeni.

A tagok  a  Társulás  megszüntetéséről  megszüntető  okiratban  intézkednek,  amely  rendelkezik  a 
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.



XII. 
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Tagok biztosíthatják, hogy saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes 
körű lakossági tájékoztatásra. 

Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét 
a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk 
a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást 
nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás 
eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus 
sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).

Fentiek mellett  a tagok által  jelen Társulási  megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti 
rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. 
A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a 
projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül 
a lakossághoz eljusson.

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil  
szervezetek  tájékoztatása  során  a  beruházás  elfogadtatására,  ezáltal  működése  biztonságának 
megőrzésére is.

XIII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Megállapodás megkötésével, illetve a Munkaszervezet 
működésével  összefüggő  költségeket  a  pályázat  által  megengedhető  mértékben  és  módon 
számolhatják el.

Jelen  megállapodás  módosításához,  megszüntetéséhez  a  társult  települési  önkormányzatok 
képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
A megállapodás módosítását bármely tag írásban kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezést a  
Társulási  Tanács  elnökéhez  kell  benyújtani.  A  megállapodás  módosítására  irányuló  
kezdeményezésre  vonatkozó  előterjesztést  a  tagoknak  a  beadvány  benyújtásától  számított  30  
napon belül meg kell tárgyalnia.

Tagok tudomásul  veszik,  amennyiben  valamely  önkormányzat  a  társulási  megállapodásban  vállalt 
fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett  késedelembe 
esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk.  megfelelő rendelkezései 
szerint köteles késedelmi kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett 
késedelmét kimenti.

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek  változása 
esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.



A pénzügyi (működési) hozzájárulás megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén a Társulás 
követelését azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján érvényesíti.

Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken 
kívülálló  ok  miatt  nem  alkalmazható,  a  többi  -  fentiekkel  nem  érintett  -  része  teljes  hatályban 
fennmarad.

Társuló  képviselő-testületek  megállapodnak  abban,  hogy jelen  megállapodásból  keletkező  vitás 
kérdéseiket  elsődlegesen  tárgyalásos  úton,  egymás  közötti  egyeztetéssel  kívánják  rendezni.  A 
Társulás tagjai peres ügyeik intézésére értékhatártól függően az illetékes bíróságok illetékességét  
tekintik irányadónak.

A jelen társulási megállapodás 2013. november 1-jén lép hatályba. Hatályát veszti a 2013. július 1-
jétől hatályos társulási megállapodás.

A fentiek szerint ezen Társulási Megállapodást a 7. számú mellékletet képező aláírási íven - a tagok  
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek:
Mellékletek: 
1. számú melléklet: A társulás tagjainak megnevezése, székhelye és lakosságszáma
2. számú melléklet: A Társulás tagjainak képviselője
3. számú melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása
4. számú melléklet: A projekt beruházási költsége és finanszírozási megoszlása
5. számú melléklet: Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban
6. számú melléklet: Felhatalmazó levél
7.  számú  melléklet:  Aláíró  lapok  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási  

Megállapodás elfogadásáról

1. számú melléklet

A Társulás Tagjainak megnevezése, székhelye és lakosságszáma

Települési önkormányzat neve Székhelye Állandó 

lakosság-

száma*

Báránd Község Önkormányzata 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 2734 fő
Bedő Község Önkormányzata 4128 Bedő, Rákóczi u. 35. 297 fő

Berekböszörmény Község 4116 Berekböszörmény, 1975 fő



Önkormányzata Köztársaság tér 1.
Derecske Város Önkormányzata 4130 Derecske, Köztársaság u. 87. 9039 fő
Furta Község Önkormányzata 4141 Furta, Petőfi u. 1 1214 fő

Hortobágy Község Önkormányzata 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. 1567 fő
Kaba Város Önkormányzata 4183 Kaba, Szabadság tér 1 6161 fő

Körösszegapáti Község Önkormányzata 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. 1038 fő
Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő u 119. 9119 fő
Tetétlen Község Önkormányzata 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. 1384 fő
Vekerd Község Önkormányzata 4143 Vekerd, Kossuth u. 18. 132 fő

Zsáka Nagyközség Önkormányzata 4142 Zsáka, Szabadság tér 1. 1644 fő

*forrás: Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal, 2013. január 01.

2. számú melléklet

A Társulás tagjainak képviselője

Települési önkormányzat neve A települést képviselő személy 

neve
Báránd Község Önkormányzata Dr. Kovács Miklós

Bedő Község Önkormányzata Eszenyi Antal
Berekböszörmény Község Önkormányzata Nagy Ernő

Derecske Város Önkormányzata Bakó István
Furta Község Önkormányzata Krucsó Antal

Hortobágy Község Önkormányzata Vincze Andrásné
Kaba Város Önkormányzata Szegi Emma

Körösszegapáti Község Önkormányzata Tarsoly Attila
Nádudvar Város Önkormányzata Beke Imre
Tetétlen Község Önkormányzata Borbélyné Fülöp Hajnalka
Vekerd Község Önkormányzata Juhász István

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Kovács Kálmán

3. számú melléklet

A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása

Települési önkormányzat neve Tervezett műszaki megoldások
Báránd Község Önkormányzata "A" változat Kaba-Tetétlen-Báránd
Bedő Község Önkormányzata "A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 

megoldás) Bedő önálló



Berekböszörmény Község 

Önkormányzata

"A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 
megoldás) Berekböszörmény önálló

Derecske Város Önkormányzata "A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 
megoldás) Derecske önálló

Furta Község Önkormányzata "A" változat Zsáka-Furta-Vekerd
Hortobágy Község Önkormányzata "A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 

megoldás) Hortobágy önálló

"A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 
megoldás) Szásztelek önálló

Kaba Város Önkormányzata "A" változat Kaba-Tetétlen-Báránd 
Körösszegapáti Község Önkormányzata "A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 

megoldás) Körösszegapáti önálló
Nádudvar Város Önkormányzata "A" változat (A jelenlegi rendszerre ráépülő 

megoldás) Nádudvar önálló
Tetétlen Község Önkormányzata "A" változat Kaba-Tetétlen-Báránd
Vekerd Község Önkormányzata "A" változat Zsáka-Furta-Vekerd

Zsáka Nagyközség Önkormányzata "A" változat Zsáka-Furta-Vekerd



4. számú melléklet

Település
Részvételi 

arány
Vízfogyasztás 

2010 m3/év
Vízfogyasztás 

2010 %
Beruházás Támogatás

Települési 
önkormányzatokra eső 

önrész összesen

Bedő 3,07%   63 283 923 53 838 194 9 445 729

Berekböszörmény 4,93%   101 545 439 86 388 813 15 156 626

Derecske 15,40%   317 548 301 270 151 150 47 397 151

Hortobágy 7,19%   148 148 496 126 035 919 22 112 577

Hortobágy-Szásztelek 2,77%   57 212 336 48 672 849 8 539 487

Hortobágy Szásztelekkel    205 360 832 174 708 768 30 652 064

Kaba  200,42 61,11% 382 511 646 325 418 133 57 093 513

Tetétlen  36,17 11,03% 69 032 264 58 728 540 10 303 724

Báránd  91,40 27,87% 174 441 495 148 404 437 26 037 058

Kaba-Tetétlen-Báránd 30,36% 327,99 100,00% 625 985 405 532 551 110 93 434 295

Körösszegapáti 3,66%   75 449 315 64 187 785 11 261 530

Nádudvar 12,38%   255 320 212 217 211 234 38 108 978

Vekerd  2,62 3,00% 12 505 431 10 638 876 1 866 555

Zsáka  50,32 57,57% 240 180 641 204 331 389 35 849 252

Furta  34,47 39,43% 164 527 558 139 970 250 24 557 308

Vekerd-Zsáka-Furta 20,24% 87,41 100,00% 417 213 630 354 940 515 62 273 115

Összesen 100,00% 2 061 707 057 1 753 977 569 307 729 488

  85,074044% 14,925956%



5. számú melléklet

Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban

A szavazati  jog aránya a  4. számú mellékletben meghatározott  költségviselési  arányokhoz 
igazodik azzal, hogy az összes szavazatok mértéke 100, az egyes tagok szavazati joga pedig 
ehhez arányosított, kerekített egész szám szerint kerül meghatározásra az alábbiakban: 

Település Szavazat szám (db)
Báránd Község Önkormányzata 15

Bedő Község Önkormányzata 2

Berekböszörmény Község Önkormányzata 5

Derecske Város Önkormányzata 18

Furta Község Önkormányzata 5

Hortobágy Község Önkormányzata 15

Kaba Város Önkormányzata 12

Körösszegapáti Község Önkormányzata 4

Nádudvar Város Önkormányzata 10

Tetétlen Község Önkormányzata 2

Vekerd Község Önkormányzata 4

Zsáka Község Önkormányzata 8

Összesen: 100



6. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 
………………………………….. 
………………………………….. 
(számlavezető neve és címe) 
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési 
megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: 

Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 

Jogosult neve: 
Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 

A felhatalmazás időtartama:….. év, ………………. hó ….. naptól ….. év, ……………. hó 
….. napig∗

visszavonásig* 

További feltételek*: 
a) nem kerülnek meghatározásra 
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: ……… Ft 
c) benyújtási gyakoriság: ………………. (pl. napi, havi, évi) 
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb . . . .nap 
e) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap 

…………………………………….. 
Kötelezett számlatulajdonos 

∗ nem kívánt rész törlendő 

A Magyar Nemzeti Bank Elnökének 21/2006.(XI.24.) MNB rendelete szerint
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7. számú melléklet

Aláíró lapok a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
elfogadásáról

Település 
megnevezése

Elfogadó 
önkormányzati 

határozat 
száma

Képviselő
neve

Képviselő
aláírása

Bélyegző 
lenyomata

Báránd Község 
Önkormányzata

Bedő Község 
Önkormányzata

Berekböszörmény 
Község 
Önkormányzata

Derecske Város 
Önkormányzata

Furta Község 
Önkormányzata

Hortobágy 
Község 
Önkormányzata

Kaba Város 
Önkormányzata

Körösszegapáti 
Község 
Önkormányzata

Nádudvar Város 
Önkormányzata

Tetétlen Község 
Önkormányzata

Vekerd Község 
Önkormányzata

Zsáka Község 
Önkormányzata
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7. napirendi pont
Különfélék

A./ Alföldvíz Zrt. letéti szerződéssel kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Érkezett az Alföldvíz Zrt.  részéről egy megkeresés, vásárolt az önkormányzat 140 ezer Ft. 
értékben  részvényeket,  azzal  kapcsolatosan,  ha  a  megye  vízmű  a  működési  engedélyét 
visszautasítanák. Jelen pillanatban hiánypótlást kapott a cég ezt teljes mértékben teljesítette. 
Várják a működési  engedély megadását.  Az Alföldvíz Zrt.  a letéti  szerződést küldte  meg, 
hogy amennyiben igényt tart rá az önkormányzat, a részvényeket ott őrzik. 

A Képviselő- testület megtárgyalta a napirendi pontot.

A szavazáson jelen volt 5 fő.
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

166/2013.(X. 08.) KT határozat:

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  jelen  határozat  mellékletében  foglalt 
megállapodás tartalmának megfelelően, az ALFÖLDVÍZ 
Zrt., mint Letéteményes őrzésébe adja az A 272077-töl A 
27208649 sorozatszámú, egyenként 14.000 Ft névértékű, 
névre szóló, általános jogokat biztosító ALFÖLDVÍZ Zrt 
törzsrészvényét.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:          polgármester

Melléklet:
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Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Szeptembert megelőzően hozott a testület egy határozatot a faluban áruló mozgó 
kereskedőkre vonatkozóan, bizonyos intézkedéseket tesznek. Megkérdezi hol tartanak ebben a 
dologban?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Folyamatos a dolog. A kereskedők egy része már megtette a bejelentést, határozatot is kapott, 
befizette a helypénzeket. A körzeti megbízottal egy hosszabb egyeztetés volt, a külső zajkeltő 
eszközökkel kapcsolatosan.

A képviselők részéről több hozzászólás nem hangzik el így a nyílt ülést bezárja, zárt ülést 
rendel el. 

k.m.f

Dr. Kovács Miklós          Dr. Kiss Gyula
     polgármester                                       jegyző

            Papp László Csaba
képviselő
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