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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
A Tagönkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, valamint a jelenleg hatályos
Társulási Megállapodás II. fejezet 4. pont e.) alpontja alapján az Önkormányzati Társulás
MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására
(a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodását felülvizsgálják és egységes szerkezetbe
foglaltan az alábbiak szerint módosítják:
PREAMBULUM
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során
Magyarország úgy döntött, hogy a 91/271/EEC (1991. május 21.) a települési
szennyvíztisztításra előírt határértékek hazai jogrendbe való bevezetése és az irányelvben
foglalt határidők hazánkra nézve is kötelezőek. Ezért Magyarország az Európai Unió
tagországaira háruló kötelezettségek keretében a 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben vállalta,
hogy 15.000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású szennyvíz-elvezetési
agglomerációk területén, a települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a
települési szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását 2010. december 31-ig meg kell
valósítani. A kistérség agglomerációs besorolását B75/1-6 kódszámok alatt a Magyar Közlöny
69. száma 2004. május 21-én kihirdette (51 353 LE-re). Az eddigiek során már megtörtént a
programban résztvevő Makó, Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva és Magyarcsanád
településeken a szennyvíz-csatornázási ellátottság helyzetfelmérése, továbbá a felsorolt
települések a támogatási pályázat benyújtásához már rendelkeznek a szükséges műszaki
tervekkel és a Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság által kiállított létesítési vízjogi
engedélyekkel.
A Támogatási Pályázat keretében, Makó város és térsége teljes körű szennyvízcsatornázása
érdekében, el kell készíteni azokat a tanulmányokat (összefoglaló jellegű megvalósíthatósági
tanulmány, jelenlegi környezeti állapot felülvizsgálata, a jelenlegi és tervezett állapotok
pénzügyi-gazdasági elemzése, a megvalósulástól várt környezetvédelmi állapotokra
vonatkozó költséghaszon elemzés, továbbá a pályázati adatlapok, megvalósítási ütemezés),
amelyeket a Kohéziós Alapra benyújtandó támogatási kérelem szakmai háttéranyagaként be
kell nyújtani. Az említett tanulmányok elkészítését követően az Önkormányzati Társulás,
mint a települési szennyvizek elhelyezési és szennyvíz-tisztítási projekt gazdája, felelős a
projekt menedzseléséért, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságán működő Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet-tel, mint irányító hatósággal,
valamint a pályázati dokumentáció kidolgozását végző szakértőkkel történő
együttműködésért, részükre a megfelelő adatok és információk szolgáltatásáért, valamint a
projektben érintett résztvevők munkájának koordinálásáért, a teljes megvalósulás
befejezéséig.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy 2003. decemberben a VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft-t
(Budapest) megbízták azzal, hogy a Támogatási Kérelemhez szükséges, fentiekben
részletezett tartalmú pályázati dokumentá9+ciót készítse el, 2001-ben készült ISPA
Előcsatlakozási Alaphoz benyújtott pályázati dokumentáció korszerűsítésével.
Ezen feladatok közös összefogással történő megoldására határozta el a hat település
Önkormányzata a Társulás létrehozását és működési feltételeinek biztosítását.
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A Társulás Tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati
Társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös
előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi
önkormányzatként működő tagok feladat- és hatáskörének ellátására.
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve:

Idegen nyelvű elnevezése:

2. A Társulás székhelye:

Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának
megvalósítására
Assembly of Local Governments for the Implementation
of the Municipal Sewer System and the extension of the
WWTP of Makó
6 9 0 0 Makó, Széchenyi tér 22.

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Képviselője: Szekeres Ferenc polgármester
Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6922 Földeák, Szent L. tér 1.
Képviselője: Hajnal Gábor polgármester
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Képviselője: Szegvári Ernőné polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Képviselője: Farkas János polgármester
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Képviselője: Farkas Éva Erzsébet polgármester
Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
Képviselője: Drimba Tibor polgármester
4. A Társulás időbeli hatálya:
A Társulási Megállapodás határozatlan időre szól.
5. A Társulás területi hatálya:
A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.
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6. A Társulás jogállása:
A Társulás önálló jogi személyiséggel bír, és mint jogi személyiséggel rendelkező
költségvetési szerv jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat.
A Társulás intézményt nem tart fenn.
7. A Társulás törvényességi felügyelete:
A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárás keretében gyakorolja.
8. A Társulás képviselete:
A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke látja el.
9. A Társulás tagsági nyilvántartása:
A Társulás Tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön
nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal feladatát képezi.
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát jelen Társulási Megállapodás 1. sz.
melléklete tartalmazza.

II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Preambulumban rögzített célok elérése érdekében
önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe
vehető támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.
A Társulási Megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem
ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük,
kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog Kohéziós Alapra
vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt
beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésbe foglalt
mindennemű,
például
törlesztési,
adatszolgáltatási,
tájékoztatási,
megőrzési
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat
nem veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen Társulási Megállapodás
elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben
történő jogszabályalkotás (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás,
telekhatár-módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt
végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő
üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati árszabályozás-politikára
(rendeletekre) is.
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A Társulási Megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, tagi önerő
biztosítása érdekében kötik meg a szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük
időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben
közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:
1. Együttműködési kötelezettségek:
− Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen
együttműködnek egymással,
− Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása
érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők,
− Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az
itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer,
illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos
döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre
teljesítik,
− Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, a BM
Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket,
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a
közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény.), a hatósági árszabályozás
előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás
részletes szabályait megállapító rendeletekre,
− Tagok kötelezettségeket vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy
annak biztosítására.
2. Szervezeti, gazdasági, jogi feladatok:
− önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok vízbázis-védelmi
feladatainak ellátására és a vízszennyezés csökkentésére;
− a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így
különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
− a tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének biztosítására;
− a működtetés szervezetim gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
− nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
− közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
− szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
− költségfelosztás elfogadása a települések között;
− szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
− tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
− pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
− a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem
támogatható a Kohéziós Alapból);
− szakértői munka koordinálása;
− monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
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3. Műszaki feladatok:
− szennyvízelvezető rendszer fejlesztése;
− szennyvízelvezetés műtárgyainak kialakítása;
− meglévő átemelők korszerűsítése, újak létesítése;
− meglévő szennyvíztisztító telepek fejlesztése, bővítése;
− szennyvíztisztító telepek létesítése; meglévő csatornahálózatok rekonstrukciója;
− szennyvízcsap-gyűjtés, komposztálás és mezőgazdasági hasznosítás szervezése;
− vízbázis-védelmi feladatok elvégzése;
− csatornázatlan települések és településrészek csatornázása;
− helyszín előkészítése és építés;
− együttműködés a kivitelezőkkel;
− ún. mérnöki (program felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító) szakértői, építési és
eszközbeszerzési szerződések megkötése;
− műszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon
követése;
− műszaki átadások-átvételek felügyelete;
− a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban
való részvétel;
− projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.
4. Egyéb feladatok:
A Társulás tagjait képző önkormányzatok az Mötv. 87. §-ban kapott felhatalmazással élve, a
Társulásra ruházzák át az alábbi feladat- és hatásköröket:
− kivitelezési szerződések pályáztatása és megkötése,
− az e fejezetben foglalt célok megvalósítása érdekében szükséges feladatok ellátása, így
különösen a KA és a BM Önerő Alap előírásainak teljesítése érdekében a Társulási
Tanácsra átruházott valamennyi feladat- és hatáskör.
5. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei
A Társulás a szolgáltatásait csak saját tagjai részére biztosítja.

III. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

1. Csatlakozás szabályai:
A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A csatlakozni szándékozó képviselőtestületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a
Társulási Tanáccsal.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének 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 reá
eső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselőtestülete minősített többséggel, a Tanács minősített szavazataránnyal dönt.
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2. A kiválás szabályai:
A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó képviselőtestületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a
Társulási Tanáccsal.
A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített többséggel
dönt.
A Társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási kötelezettség
terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségét a Társulási Tanács
által meghatározott időpontig megfizetni.
3. Kizárás szabályai:
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja a Társulási Tanács a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívja a
teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával a kötelezettségét nem teljesítő tagot kizárhatja a
Társulásból.
Kizárási oknak minősül különösen:
− ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás
ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget,
− ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési
kötelezettségének nem tesz eleget;
− ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy súlyosan veszélyezteti a hatékony
együttműködést.
A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel, hogy a
kizárt Tag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a többi Tagnak a program megvalósításával
összefüggésben a társulási tagsága megszűnésével okozott károkért, többletköltségekért. (Ide
értendő többek között a beruházás átalakítási kényszere, módosított tervek, szervezet
átalakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása.)
4. Megszűnés szabályai:
A Társulás megszűnik:
a) ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,
b) a törvény erejénél fogva,
c) a bíróság jogerős döntése alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.
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A Társulás által a Társulási Megállapodásban közösen vállalt feladatok teljesítését és/vagy
időtartamának leteltét követően a kiválást, vagy a megszüntetést bármely Tag jogosult
kezdeményezni – a Társulási Megállapodás, a társulási belső szabályzatok, valamint a
hatályos jogszabályok, különösen az önkormányzati társulásokra, államháztartásra
vonatkozóak betartásával.
A Társulási Tanács Elnöke a Társulás céljának teljesülése indokával az elszámolás
elfogadásra való előkészítésével és a Tagönkormányzatok egyetértő határozata alapján – a
Társulás megszüntetéséről, vagy valamely Tagönkormányzat kiválásáról, bármely Tag
kezdeményezése esetén, 6 hónapon belül köteles a Társulási Tanácsot összehívni, és a
megszüntetés kérdésében a döntést meghozni.
A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a Társulás Tagjai között vagyoni hozzájárulásuk
arányában kell felosztani. A Társulásból való kiválással, kizárással, valamint a Társulás
megszüntetésével kapcsolatos elszámolás részletszabályai a jelen Társulási Megállapodás
VIII. fejezetében kerülnek rögzítésre.

IV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

A Társulási Megállapodás módosítását bármely Tag előterjesztheti. A Társulási Tanács
egyszerű többséggel döntést hoz a Társulási Megállapodás módosításának szükségességéről.
Elfogadó határozat esetén kezdeményezésnek számít.
A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 (harminc) napon belül döntenek a
Társulási Megállapodás módosításáról.
A Társulási Megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A Társulási Megállapodás az utolsó képviselő-testületi határozat meghozatalát követő első
munkanapon lép hatályba.
Amennyiben a kezdeményezéstől számított 30 (harminc) napon belül valamennyi társult tag
képviselő-testülete nem, vagy nem megfelelő határozatot hoz, úgy a Társulási Megállapodás
nem módosul, az e célból hozott határozatok nem végrehajthatóak, ismételt kezdeményezés
esetén nem felhasználhatóak.

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.
A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását
követő 3 hónapon belül.
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1. A Társulás szervei
A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, a Társulási Tanács
Alelnöke, a Társulási Tanács Bizottságai és a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal.

a) A Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-testületei
által választott önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek összességéből áll.
A Társulási Tanács ülésein a Társulási Tanács által meghívottak, azok képviselői, valamint a
társult települések jegyzői tanácskozási joggal részt vesznek.
A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által
átruházott önkormányzati társulási közös feladat- és hatáskörökben.
A Társulás Tagjai a költségvetési hozzájárulás alapján jogosult képviselőket választani a
Társulási Tanácsba. A megválasztott képviselők a Társulási Tanácsban egy-egy szavazattal
bírnak azzal, hogy egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több, mint 50%-ával. A Társulás
Tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. Az egyes önkormányzatokra jutó
beruházási összeg és az ahhoz igazodó megválasztható képviselők számát a megállapodás 2.
számú melléklete tartalmazza.
A Társulási Tanácsot a Tanács Elnöke hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A Társulási
Tanács üléseit a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és
vezeti. Az alakuló ülést a Társulási Tanács Elnökének megválasztásáig a székhely
önkormányzat polgármestere vezeti.
A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A
Társulási Tanácsot össze kell hívni a Társulás Tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó
– indítványára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv
kezdeményezésére.
A Társulási Tanács Tagját – akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat Képviselőtestületétől kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen Tagjainak több, mint fele, de legalább
a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti
időpontot követő kettő napon túli, de harminc napon belüli időpontra kell az újabb ülést
összehívni.
A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában – azon döntések
kivételével, melyhez minősített többség szükséges – egyszerű szótöbbséggel hozza.
Egyszerű szótöbbség esetén az érvényes döntéshez legalább annyi Tag igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő Tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát.
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A minősített többséghez legalább annyi Tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
Társulásban részt vevő Tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
Egyszerű többség szükséges különösen az alábbi esetekben:
− döntés ingatlan, bruttó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint értéket meghaladó ingó
vagyon vásárlása, eladása, a Társulási vagyon megterhelése kérdésében;
− döntés bruttó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint értéket meghaladó
kötelezettségvállalás kérdésében.
Minősített többség szükséges:
− a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökének a megválasztása;
− a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az
elfogadása;
− döntés vagyonkezelői jogviszony létesítéséről, módosításáról vagy megszüntetéséről;
− intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése;
− gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel;
− a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
− a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása, módosítása, vagy
elengedése;
A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely részletszabályait a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Társulás
székhelytelepülésének jegyzője gondoskodik. A jegyzőkönyvet 15 (tizenöt) napon belül a
Csongrád Megyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni.

b) A Társulási Tanács Elnöke
A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács Tagjai közül maga választja az önkormányzati
ciklussal azonos időtartamra jelen Társulási Megállapodás szerinti hatáskörrel. Az Elnök
személyére a Társulási Tanács bármely Tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács Elnökének
megválasztásához minősített többség szükséges.
A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét a Társulási Tanács Alelnöke látja el.
A Társulási Tanács Elnökének távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét,
illetve a Társulási Tanács ülésén az elnöki teendőket külön meghatalmazás nélkül az Alelnök
látja el.
A Társulási Tanács Elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
11
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a gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot,
Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési tervezetét,
valamint a költségvetési beszámolót,
intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, a
nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről
valamint bármi, amit kógens jogszabály ide sorol.

A Társulási Tanács Elnökének megbízatása megszűnik:
− önkormányzati tisztségének megszűnésével,
− a Társulási Tanács által történő visszahívással,
− lemondással,
− elhalálozással,
− Társulás megszűnésével.
Lemondás esetén a Társulási Tanács Elnöke 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 tisztség nem szűnik meg.
A Társulási Tanács Elnöke az önkormányzati választást követően a Tanács új tagjainak
hivatalba lépéséig csak ügyvivői (pl. iratkezelés, átadás-átvétel, meghívó kiküldés stb.)
intézkedéseket jogosult ellátni, kötelezettséget nem vállalhat, személyi kérdésben nem
dönthet.
A Társulási Tanács Elnöke a Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos
beszámolási kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybe vételére.

c) A Társulási Tanács Alelnöke
A Társulás a Társulási Tanács Elnöke mellett egy alelnöki tisztséget létesít.
A Társulás a Társulási Tanács Elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére Tagjai
sorából Alelnököt választ.
Az Alelnök személyére a Társulási Tanács Elnöke tesz javaslatot.
A Társulási Tanács Elnöke helyettesítésének rendjét részletesen a Társulási Tanács Szervezeti
és Működési Szabályzata határozza meg.
Az Alelnök megválasztásához minősített többség szükséges.

d) A Társulás bizottságai
A Társulási Tanács egy vagy több pontosan meghatározott feladatának előkészítésére és
végrehajtására eseti vagy határozatlan idejű bizottságo(ka)t hozhat létre. A bizottság feladatát,
tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg, tagjaira Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet.
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A bizottság Tagjait a Tanács választja meg a Tanács saját Tagjai sorából. A bizottság elnöke a
Tanács Tagjai sorából e feladatra választott Tag lehet.
A bizottságban szavazati joggal csak Tag rendelkezhet. A Társulási Tanács kérheti a bizottság
elnökétől a Társulási Tanács ülésén való beszámolást.
A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a
Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat a bizottság külön
ügyrendje tartalmazza.

e) Munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási tanács munkaszervezeti feladatait a
Makói Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.
A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
A hivatali szervezet feladatait a Hivatal szervezeti keretén belül elkülönült szervezeti
egységek végzik.

VI. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. A Társulás Tagjának jogai
A Társulás Tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás
szervezetének kialakításában.
A Társulás Tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
Teljes joggal képviseli a Tagot delegáló települési önkormányzat érdekeit.
Igényelheti a Társulás szolgáltatásait.
Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – Tagsági jogosultságának megfelelően –
kérdésben.
Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül
írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.
Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
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2. A Társulás Tagjának kötelezettségei
A Társulás Tagja köteles
− a Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltakat betartani,
− részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a Társulási célok és
feladatok közös megvalósításában,
− a Társulás határozatainak végrehajtani,
− a Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás
nyújtására
− valamint befizetési kötelezettségei teljesítésére.
VII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA

1. A Társulás költségvetése
A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.
A Társulási Tanács állapítja meg a Társulás éves költségvetését és gondoskodik annak
végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a
költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról.
A Társulási Tanács a Társulás költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg.
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez,
valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az általuk
képviselt település lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A Tagok a Társulás
működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben
biztosítják.
A feladat ellátása, a célok megvalósításának forrása:
a) a pályázatokon elnyert támogatás,
b) a társult önkormányzatoknak a pályázatok önerejéhez szükséges saját forrásai,
c) egyéb támogatások.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen költség a Társulást alkotó 6 önkormányzat
között a beruházási összeg megoszlása arányában oszlik meg.
A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése a Tanács által meghozott határozatban
foglalt határidőben történik a Társulás költségvetési elszámolási számlájára.
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2. A Tagönkormányzat által vállalt pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére
irányadó eljárás
A Tagönkormányzatok által a Társulási Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén a Társulási Tanács a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
A Társulás Tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot
adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát megküldik a
Társulási Tanács részére.
Amennyiben az inkasszó is eredménytelen volt, a Társulási Tanács, képviseletében az Elnök a
Társulás számára fizetendő hozzájárulást, egyéb költséget, kötelezettséget jogosult – kétszeri
írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén – bírósági úton behajtani, mint lejárt
kötelezettséget.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok biztosításának
kötelezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magába foglalja az esetleges:
beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó költségtöbbletet, továbbá a
pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, ráfordításokat.

3. A Társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból a Társulás Tagjai is jogosultak
ellenőrizni.
A Társulás belső ellenőrzését a Makói Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzése útján
látja el.
A Társulási Tanács munkájáról a Társulás Tagjai minden évben egy alkalommal írásban
számolnak be a Képviselő-testületeknek.

VIII. A TÁRSULÁS VAGYONI VISZONYAI

A Tagok ezen Társulási Megállapodás elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállalnak
arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.
1. A Társulás vagyonának köre:
a) a feladatellátáshoz a társult Tag által átadott vagyon,
b) más forrásból átvett vagyon,
c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a
Társulás közös tulajdonát képezi (saját vagyon)
d) pályázati úton megszerzett vagyon,
e) egyéb.
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A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.
A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.
A Társulás vagyonát naprakészen nyilván kell tartani és a naptári év fordulójával leltározni
kell.
2. Kiválás a Társulásból
Azt követően, hogy tervezői konzorcium a megbízásában szereplő munkákat elkészítette,
valamennyi Tagönkormányzat haladéktalanul dönt annak elfogadásáról, melyről a Társulást
írásban értesíteni köteles. Azon Tagönkormányzat mely a projekt-előkészítő dokumentumot
nem fogadja el, dönt a Társulásból való kilépésről szóló minősített többséggel hozott
határozatát köteles haladéktalanul a Társulás tagjaival közölni.
Társulási Megállapodásban, a Támogatási Szerződésben vagy ezekhez kapcsolódó
szerződésben, határozatban vállalt kötelezettségek teljesítése alól jogszerűen csak a kiválni
szándékozó Tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata
és a Társulási Tanács minősített többséggel hozott jóváhagyása mellett, (a Támogató előzetes
írásbeli hozzájárulásával) a Társulás további működőképességének fenntartását biztosító
megállapodás létrejöttével lehet a hatályos, különösen a költségvetési szervekre, az
önkormányzatokra és Társulásaikra vonatkozó jogszabályok betartásával.
A kiválás engedélyezéséről szóló döntéshez a bent maradó Tagönkormányzatoknak az
elszámolást is el kell fogadnia.
A Társulási Megállapodás a beruházási és kötelező működtetési időtartam alatt rendes
felmondással nem szüntethető meg.

2. A Tagönkormányzat kizárása
A kizárt Tag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.)
szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a többi Tagnak a program megvalósításával
összefüggésben a Társulási tagsága megszűnésével okozott károkért, többletköltségekért. (Ide
értendő többek között a beruházás átalakítási kényszere, módosított tervek, szervezet
átalakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása)

3. A Társulás megszűnése
A Társulás Tagönkormányzatai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni –
ellenkező megállapodás hiányában – a bevitt vagyonuk leltár szerinti értékének alapul
vételével, és a Társulás számára teljesített vagyoni hozzájárulásuk arányában, a Társulás
osztatlan közös tulajdonú vagyonából az egyes Tagönkormányzatokra jutó hányadok
kiadásával.
A projekt során megvalósuló, a Társulás tagjainak közös tulajdonába kerülő eszközrendszer,
illetve műszaki megoldás a közös tulajdon megszüntetése során a Tagönkormányzatokra jutó
beruházási összeg egymáshoz viszonyított arányában kerül felosztásra.
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4. A Társulás fennmaradása a kötelező időtartam letelte után
A Társulás kötelező fennmaradásának időtartamát követően a Tagönkormányzat a bevitt
vagyona és osztatlan közös tulajdonú vagyoni hányada kiadására csak akkor és csak olyan
mértékig tarthat igényt, hogy annak kivitele nem veszélyezteti a Társulás közfeladatának
ellátását. Egyéb esetben a Társulás volt Tagját a Társulással kötött szerződés alapján
használati díj illeti meg.

5. Általános rendelkezések
A Társulás megszűnése vagy kizárás esetén a Tagok egymással elszámolni kötelesek. A
Társulás megszűnése esetén, a meglévő vagyontárgyak és a maradvány a társult vagy a kilépő
Tagok között a Társulás rendelkezésére bocsátott összes társulási hozzájárulás egymáshoz
viszonyított arányban kerül felosztásra, a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a tagokat,
illetve a kilépő tagot.
A Társulási Megállapodás aláírásával minden Tag hozzájárulását adja, hogy kilépése esetén a tagi
elszámolás keretében neki jutó vagyonból – külön nyilatkozata nélkül is – levonható a Társulást
megillető, kilépésével keletkezett, jogszabály, a Támogatási Szerződés, a Társulási Megállapodás,
vagy a Tagönkormányzat egyéb vállalása szerinti tartozása. Egyben a kilépő tag tartozása
csökkenthető a Társulásból ki nem vihető vagyonának maximum 2 évi bérleti díja beszámításával.
A Tagönkormányzatok kötelezik magukat, hogy amennyiben olyan Társulási osztatlan tulajdonú
közös vagyon keletkezik, amely nem kivihető, mert valamely Tagönkormányzat(ok) számára az
ivóvíz közszolgáltatás lehetetlenné válna, haladéktalanul rendelkeznek erről a Társulási
Megállapodásban, vagy annak módosításával. Erre az esetre a Tagönkormányzatok kijelentik,
hogy a tulajdoni hányaduk természetben való kiadásától – használati díj fejében – határozatlan
időtartamra eltekintenek, mivel a létrejött vagyon célvagyon, amelynek a lakosság egészséges
ivóvíz-biztosítását kell szolgálnia.
A Tagönkormányzatok az elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
közfeladatot ellátó és/vagy átvállaló használati jogát, szükség esetén erre nézve külön
megállapodást kötnek.

6. A víziközmű létesítmények
A tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények a Társulás
Tagjainak tulajdonába azok közigazgatási területen történő elhelyezkedésük alapján kerülnek
azzal, hogy a szennyvíztisztító telepet az egyes településekkel összekötő nyomóvezetékek
esetében a tulajdoni elkülönülést a csatlakozási pontok jelölik az alábbiak szerint:
− Maroslele tulajdonában áll a nyomóvezeték a szennyvíztisztító-telepig,
− Földeák tulajdonában áll a nyomóvezeték a Makó, Vásárhelyi úti meglévő gravitációs
főgyűjtő csatorna végponti aknájáig,
− Apátfalva - Magyarcsanád közös nyomóvezeték a két község közös tulajdonában áll a
meglévő FÉG NA150KM PVC nyomócsőig, a tulajdoni arány a kibocsátott szennyvíz
arányában: Apátfalva 71,8 % - Magyarcsanád 28,2 %-ban kerül megállapításra,
− Kiszombori nyomóvezeték tulajdoni viszonyaira a korábban létrejött megállapodás az
irányadó.
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Tagok a beruházással létrejövő víziközmű-vagyont egy üzemeltetési egységnek tekintik, és
ekként vállalnak kötelezettséget annak üzemeltetésére. Ennek során az üzemeltetőt a
mindenkori hatályos jogi normáknak; jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közösen
választják ki. Az üzemeltetés során garantálják a projekt keretében megvalósuló
eszközrendszer életképességét, az eszközrendszer fenntartható fejlesztésének forrásait.
Az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek működtetése közszolgáltatásnak minősül.
A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megvalósuló és az
ezen ponton belül megállapítottak szerint az önkormányzatok külön tulajdonába kerülő
víziközmű-vagyon üzemeltetését és a közüzemi szolgáltatás ellátását végző közös
közszolgáltatót egymással egyeztetett módon választják ki.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései az irányadók.
A jelen Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat
képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, az utolsó elfogadó határozat elfogadásának
időpontjában válik hatályossá és határozatlan időre szól.
Amennyiben a Tagönkormányzat képviselő-testülete nem a megválasztott tisztségviselőt
delegálja a Társulási Tanácsba, a soron következő ülésen meg kell választani jelen
megállapodásban foglaltak szerint az új tisztségviselőt.
A Társuló Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak abban az
esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel.
A jogvita eldöntésére a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.

Makó, 2020 ……………………….
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A Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Polgármester

Jegyző/körjegyző

Szekeres Ferenc

Dr. Szénási Hanna

Hajnal Gábor

Rákóczi Edit

Szegvári Ernőné

Dr. Kárpáti Tibor

Farkas János

Dr. Szénási Hanna

Farkas Éva Erzsébet

Dr. Kruzslicz-Bodnár
Gréta

Drimba Tibor

Dr. Dóka Tímea

Apátfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Földeák Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Kiszombor Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarcsanád Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
Maroslele Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

Z á r a d é k:
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként
fogadták el.
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Földeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Makó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Maroslele Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:
Kt. h.
Kt. h.
KNÖT. h.
Képviselő-testületi határozat
MÖKT h.
Kt. h.
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1. sz. melléklet a Társulási Megállapodáshoz
Települési önkormányzatok megnevezése, székhelye
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6931. Apátfalva, Templom u. 69.
Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6922 Földeák, Szent L. tér 1.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
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Lakosságszám (fő) 2019. január
1. napján
3.016
3.075
3.880
23.362
1.482
2.039

-

2. sz. melléklet a Társulási Megállapodáshoz
A Tagönkormányzatokat megillető szavazatok száma:

Makó
Kiszombor
Maroslele
Földeák
Apátfalva
Magyarcsanád
Összesen:

Szavazat
5
1
1
1
1
1
10
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