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Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási Tanácsa módosítani kívánja a 
Társulási  Megállapodást,  amelyhez  a  Társulás  tagönkormányzatai  képviselő-testületeinek 
jóváhagyása szükséges. 

A  Társulási  Megállapodás  módosítását  az  indokolja,  hogy  a  szennyvízprojekt 
finanszírozásához szükség lehet  olyan hiteligény biztosításához,  amely kizárólag a  Makón 
megvalósított  beruházás  önerős  finanszírozását  szolgálja.  Erre  tekintettel  szükséges  a 
Társulási  Megállapodásnak a  „Társulás vagyoni  viszonyai,  a feladatok ellátásának módja” 
rendelkezéseit  rögzítő V. fejezetének vonatkozó pontjait,  valamint az 1. számú mellékletét 
módosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.

Kiszombor, 2012. október 25.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
   polgármester



Tárgy:  Makó  és  Térsége  Szennyvízcsatornázási  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
módosítása

____/2012.(X. 30.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Makó  és 
Térsége  Szennyvízcsatornázási  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítása  tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  társult  tag  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja.

A  Társulási  Megállapodás  módosítása  valamennyi  települési  önkormányzat  képviselő-
testületének jóváhagyó határozatával válik hatályossá.

A Képviselő-testület  felhatalmazza Szegvári  Ernőné polgármestert,  hogy képviseletében és 
nevében a Társulási  Megállapodás  módosítását,  valamint  az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást t aláírja.

A Társulási Megállapodás módosítása jelen határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár



Módosuló rendelkezések

V.5.  A  pályázatokkal  kapcsolatban  felmerülő  bármilyen  költség  a  társulást  alkotó  6 
önkormányzat között az 1. sz. melléklet szerinti  arányban oszlik meg.

V.6.  A  tagok  megállapodnak  abban,  hogy a  projekt  keretében  megépülő  létesítmények  a 
Társulás  tagjainak  külön  tulajdonába  azok  közigazgatási  területen  belül  történő 
elhelyezkedésük  alapján  kerülnek  a  társulási  vagyon  felosztásakor  akként,  hogy  a 
szennyvíztisztító  telepet  az  egyes  településekkel  összekötő  nyomóvezetékek  esetében  a 
tulajdoni elkülönülést a csatlakozási pontok jelölik az alábbiak szerint:

- Maroslele tulajdonában áll a nyomóvezetéke a szennyvíztisztítótelepig,

- 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.

V.10. A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni 
kötelesek.  A  társulás  megszűnése  esetén  a  víziközművagyon  az  V.6.  pontban  rögzítettek 
szerint kerül felosztásra. A társulás egyéb vagyontárgyai  és az esetleges pénzmaradvány a 
társult vagy a kilépő tagok között az 1. sz. melléklet szerinti  arányban kerül felosztásra, a 
kötelezettségek  (így  az  esetlegesen  visszafizetésre  még  nem  került  likvidhitel)  is  ilyen 
arányban terhelik a tagokat, illetve a kilépő tagokat, azzal, hogy ettől eltérően a társulás által 
felvett  hosszúlejáratú beruházási  hitel  tekintetében a még fennálló  követelések  kizárólag 
Makó Város Önkormányzatát terhelik, tekintettel arra, hogy ezen hitel a Makón megvalósított 
beruházás önerős finanszírozását szolgálja.

1. sz. melléklet

A beruházáshoz történő 
hozzájárulás mértéke 

(elszámolható költségek 
alapján)

A beruházáshoz 
történő 

hozzájárulás 
aránya

A Társulási 
Tanácsba 

választható 
képviselők száma

Makó 7.989.057.722 57,24% 5
Kiszombor 1.263.167.537 9,07% 1
Maroslele 1.175.733.457 8,42% 1
Földeák 1.276.176.793 9,14% 1
Apátfalva 1.506.965.471 10,75% 1
Magyarcsanád 749.274.020 5,38% 1
Összesen 13.960.375.000 100,0% 10


