
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 11-i 
  rendkívüli  nyílt ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai 

           Erzsébet képviselık 
            Hegedős László jegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Hegedős László jegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Szerémi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
Napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja: 
 
1. Elıterjesztés a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
2. Elıterjesztés a szociális tőzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtására 

Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
3. Elıterjesztés Nagykunsági Fogászati Ügyelet  Önkormányzati Társulás megállapodásának 

megszüntetésére 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 4 jelenlévı tagja 4 igen szavazattal elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Rédai János: amint a bizottsági ülésen Jegyzı Úr elmondta, hogy technikai jellegő 
módosításokról van szó. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 

 
56/2012.(X.11.)  önkormányzati határozat  
A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség – Javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításáról 
 

1. Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Törökszentmiklós és Térsége 
Ivóvízminıség – javító Társulás Tanácsa a Társulási Megállapodást az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
a. A III. 1. pont az alábbiakra módosul: „Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-

javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) 87. §. 
alapján önálló jogi személyiségő, önálló bankszámlával rendelkezı társulás.” 

     b).  A III. 2. pont az alábbiakra módosul: „A Társulás gazdálkodási feladatait Tiszatenyı  
           Község Polgármesteri Hivatala látja el.” 

 
     c). A Társulási Megállapodás „V. A Társulás feladatai és kötelezettségei” pont a következı  
          ponttal egészül ki: „10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
a. folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100 
b. vízi létesítmény építése 429100” 

 
2. Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség – javító Önkormányzati Társulási 

Tanácsa felhatalmazza Rédai János elnököt, hogy amennyiben a most elfogadott 
Társulási Megállapodásban további módosításokat kérne a Magyar Államkincstár, 
azokat a módosításokat a Társulási Megállapodáson átvezettethesse és a szükséges 
módosításokról a következı Tanács ülésen beszámoljon. 

 
3. Az egységes szerkezetbe foglalt, fentiek szerint módosított Társulási Megállapodást a 

határozat melléklete tartalmazza. 
Errıl értesül: 
 

1. Társulás polgármesterei 
2. Magyar Államkincstár 
3. Irattár 

 
 

56/2013.(X.11.) önkormányzati határozat melléklete 
 

A 3/2009. (IX.8.) sz TTIÖT határozattal elfogadott és a 2/2010. (V.11.), az 
1/2013.(VI.12.) és az 6/2013.(10.07.) sz. határozattal módosított  

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMIN İSÉG-JAVÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(egységes szerkezetben) 
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A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. 

§. alapján:  

1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestülete 

2.) Örményes Község Önkormányzat Képviselıtestülete 

3.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselıtestülete 

4.) Tiszatenyı Község Önkormányzat Képviselıtestülete 

5.) Tiszabı Község Önkormányzat Képviselıtestület 

 

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik. 

 

PREAMBULUM 

Magyarországnak az Európai Unióhoz történı csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. 

EK. direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminıség-javító program 

megalapozását és kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelezı, melynek 

teljesítésére az EU kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.  

 

Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minıségő ivóvíz szolgáltatási 

kötelezettséget minden település teljesíteni tudja.  

 

Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társuláshoz tartozó 

települések az Észak-alföldi ivóvízminıség-javító program II. ütemében részt vesznek.” 

 

Az Észak-alföldi régió ivóvízminıség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz 

benyújtandó pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 

(ÉARFÜ kht., ma ÉARFÜ Nonprofit Kft.) koordinálta.  

 

A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU 

árfolyammal számolva. 

 

A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Nonprofit 

Kft. végzi. 
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Mivel a projekt az elıkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelmően, hogy a 

projektben mely önkormányzatok és üzemeltetık lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért 

a PEA 3 támogatási rendszerben az ÉARFÜ Nonprofit Kft. szerepel, mint kedvezményezett.  

A késıbbiekben viszont az elıkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minıségért 

felelıs önkormányzatok lesznek.  

 

Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik: 

 

I.  TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŐKÖDÉSI TERÜLETE 

 

Neve:  Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 

Társulás 

Székhelye:   Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. 5200. 

Mőködési területe:  Társult önkormányzatok közigazgatási területe 

 

II.  A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE 

 

a) neve: Kuncsorba Község Önkormányzat 

székhelye: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 

Képviseli: Kuncsorba Község Polgármestere 

Lakosságszám: 671 fı 

b) neve: Tiszabı Község Önkormányzata 

székhelye: 5232 Tiszabı, Fı út 47. 

Képviseli: Tiszabı Község Polgármestere 

Lakosságszám: 2126 fı 

c) neve: Tiszatenyı Község Önkormányzata 

székhelye: 5082 Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 

Képviseli: Tiszatenyı Község Polgármestere 

Lakosságszám: 1797 fı 

d) neve: Törökszentmiklós Város Önkormányzata 

székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a 

Képviseli: Törökszentmiklós Város Polgármestere 

Lakosságszám: 21.965 fı 

e) neve: Örményes Község Önkormányzata 
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székhelye: 5222 Örményes, Felszabadulás út 16. 

Képviseli: Örményes Község Polgármestere 

Lakosságszám: 1114 fı 

 

III.  TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE 

 

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) 87. §. alapján önálló jogi személyiségő, 

önálló bankszámlával rendelkezı társulás. 

2.) A Társulás gazdálkodási feladatait Tiszatenyı Község Polgármesteri Hivatala látja el. 

3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történı 

bejegyzéssel jön létre, a társulási megállapodás jóváhagyását követıen. Az erre 

vonatkozó kérelmet a Társulás elnöke az alakuló ülést követı nyolc napon belül 

nyújtja be.  

4.) A Társulás költségvetésérıl, beszámolójáról önállóan dönt.  

5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 

hivatallal munkamegosztási és felelısségvállalási rendet hagy jóvá. 

(217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §. (5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont) 

 

IV.  A TÁRSULÁSI TANÁCS M ŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1.) A Társulás vezetését a társulás elnöke látja el. 
 

a) A Társulás legfıbb döntéshozó testülete a Társulási Tanács. 

b) A Társulási Tanács 5 fıbıl áll, tagjai a Társulásban részt vevı települési önkormányzatok 

polgármesterei, akiket akadályoztatásuk esetén a meghatalmazottjaik képviselik. A Társulási 

Tanács tagjai közül elnököt, elnökhelyettest választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a 

tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.  

c) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkezı képviselı jelen van. Javaslat elfogadásához legalább annyi képviselı igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévı képviselık szavazatainak több mint felét. 

d) A Társulási Tanács mőködésének részletes szabályai: 
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- A Társulási Tanács ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetve 

a 

  korelnök hívja össze és vezeti. 

- A Társulási tanács üléseit évente legalább két alkalommal tartja. 

- A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

 a Társulás tagjai egy negyedének – napirendet tartalmazó indítványára, 

Az Elnök a fenti esetekben az indítvány, illetve a kezdeményezés kézhezvételétıl számított 15 

napon belül köteles a Tanácsot összehívni. 

- A Társulási Tanács összehívásának, az ülés elıkészítésének rendjét, az elıterjesztések 

tartalmi és formai követelményeit a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

tartalmazza. 

- A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az 

elnökhelyettes, majd soron következı legnépesebb település polgármestere vezeti. 

- A Társulási Tanács üléseirıl – a képviselı-testületi ülések jegyzıkönyveire vonatkozó 

szabályok szerinti – jegyzıkönyvet kell készíteni. 

A jegyzıkönyvet az elnök és a Tanács ülésén aláírásra kijelölt tanácstag írja alá.  

A jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül meg kell küldeni a társult önkormányzatok 

részére. 

A jegyzıkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Mőködési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

A Társulási Tanács: 

- zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 

igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 

 

- zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

A Társulási Tanács döntése: határozat 

 

A határozat általános érvényő döntés. A mőködés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást 

és vagyoni hozzájárulást igénylı, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési 

formája. 
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Az önkormányzatok külön megerısítı döntését igénylı esetekben (bármely társulási tag 

önkormányzatának eltérı véleménye esetén) a döntés kétfordulós. 

 

Elsı fordulóban a Társulási Tanács megtárgyalja és elfogadja a javaslatot azzal a feltétellel, 

hogy a határozat akkor érvényes, ha azt a képviselı-testületek mindegyike változatlan 

formában elfogadta. 

Abban az esetben, ha a képviselı-testületek valamelyike változtatással fogadja el a határozati 

javaslatot, úgy abban a formában kell újra tárgyalni a képviselı-testületeknek és a Tanácsnak 

is. 

Az újratárgyalás a konszenzus létrehozását szolgálja. 

 

2.) A társulási tanács elnöke 

� gondoskodik a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatalon keresztül a 

Társulási Tanács ülései jegyzıkönyveinek elkészítésérıl; a hozott határozatok 

nyilvántartásáról és a határozatok megküldésérıl a társulási tanács tagjainak;  

� kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább két 

alkalommal történı összehívását, 

� beszámol a Társulásnak a beruházás állásáról, 

� gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés elıtt 5 nappal történı 

kiküldésérıl, 

� végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi elıkészítéssel, megvalósítással, 

befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervezı, végrehajtó feladatot. 

3.) A Tanács minısített szavazattal dönt (eredeti létszám 2/3-os minimum 4 fı): 

� a beruházással kapcsolatos mőszaki feladatok módosításáról,  

� a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról, 

� a beruházás értékcsökkenési leírásának összegérıl, 

� az elkészült létesítmény üzemeltetésre történı átadásáról. 

� a Társulási Megállapodás módosításáról 

� A Társulásból történı kizárásról 

4.) A Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek.  

 

V. TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
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1.) A Társulás alapvetı feladata a Társulás területén az ivóvízminıség-javító programnak 

megfelelı beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás mőködtetése. 

2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok elıteremtése. 

3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a VI.A.2.pontban kimutatott településre esı önrész 

biztosítására.  

4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttmőködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák. 

5.) A társult önkormányzatok által az elıkészítés és beruházás megvalósításához vállalt 

fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 

hivatal a fizetési határidıt követı 15 naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 

benyújtására jogosult. 

Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 

kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet, 

amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi 

székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján 

beszedési megbízást nyújtson be. 

6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító 

Önkormányzati Társulás nevére szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, 

könyveléssel kapcsolatos feladatokat a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 

látja el. 

 

7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként 

vállalja az alábbi munkafeladatok ellátását, melyeket a Társulás tagjai a Társulásra 

hatáskörökként ruháznak át: 

 

Szervezeti, gazdasági területen: 

� A projekt kidolgozásáért felelıs szervezet részére megbízás adása. 

� A mőködtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének 

kidolgozása. 

� Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása. 

� A projekt teljes körő lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, 

számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belsı elszámolását is. 

� Mőködtetési költségek tervezése. 

� Költségfelosztás a települések között. 
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� 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. 

� Elıkészíti a projekt végrehajtásához szükséges szerzıdéseket, 

megállapodásokat.  

 

Mőszaki, beruházási területen: 

� A projekt elıkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közremőködı 

szervezetekkel és a szakemberekkel való együttmőködés, adatok szolgáltatása, 

mőszaki, pénzügyi, jogi és üzemeltetési kérdésekben a döntések meghozatala. 

� Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezıi számlák kiegyenlítése a kapcsolódó 

pénzügyi elszámolásokkal. 

� A megvalósítás során az építési terület elıkészítése, biztosítása. 

� Lakossági tájékoztatás. 

 

A beruházás mőszaki befejezése utáni feladatok: 

� A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított rendszer üzembe 

adása, igénybevétele. 

� Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenırzési eljárásában, támogatási 

szerzıdés szerint. 

� A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körő pénzügyi elszámolás, EU 

támogatási szerzıdéseknek megfelelıen.  

� Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával 

kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházási saját erı biztosítása érdekében a 

társulás által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a 

beruházás megvalósítása, a társulás megszőnése utáni idıszakban az ıket 

terhelı arányban jogutódként törleszteni fogják.  

 

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazót levélben bejelentik a 

számlavezetı pénzintézetnek a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 

megnevezését és pénzforgalmi jelzıszámát, mint azonnali beszedési megbízás 

benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások teljes 
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összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás 

bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. 

 

9.) A pályázat eredményes ellenırzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében 

szükséges adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve az elnök megkeresésére az 

érintett tag önkormányzatok határidıre rendelkezésre bocsátják. 

 
10.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

.a.) folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100 

.b.) vízi létesítmény építése 429100” 
 

VI.  A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 

A) VAGYON  

1.) A beruházás támogatási szerzıdés szerinti összköltsége: nettó 991.909.600.- Ft, ebbıl 

támogatás: 84,261907%, azaz nettó 835.801.945.- Ft. A saját erı és az ÁFA olyan mértékben 

terheli az egyes tagokat, amilyen mértékben a beruházási érték megoszlik az önkormányzatok 

között. A beruházási érték megosztásánál a települések területén megvalósuló beruházási 

részek értékeit kell irányadónak tekinteni. 

2.) A beruházásban a települések az alábbi aránnyal vesznek részt:  

 

� Törökszentmiklós   58,30% 

� Örményes      8,83% 

� Kuncsorba       8,61% 

� Tiszatenyı     11,08% 

� Tiszabı     13,18% 

 

3.) A társulás mőködési költségeit a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 
megelılegezi, és negyedévenként az elnökútján közli a tagokkal. A tagok a mőködési 
kiadásokat a beruházás tervezett kiadásainak arányában kötelesek viselni. Ezen fizetési 
kötelezettséget a tagok a kiadások közlését követı 30 napon belül téríti meg a III.2. pontban 
megjelölt polgármesteri hivatalnak. A mőködési költségekrıl a III.2. pontban megjelölt 
polgármesteri hivatal évente elszámolást készít a Társulásnak. 
 

4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.  
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5.) A Társulás által megvalósított beruházás után elszámolandó amortizáció felosztását oly 

módon képezi a Társulás, hogy az minden fogyasztó esetében egyenlı anyagi terhet jelentsen, 

figyelemmel a VI/3. pontra. 

6.)A települések vállalják, hogy társulási szinten az amortizációs költséget a VI.A.2. pont 

szerinti arányban osztják fel. Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön 

megállapodást kötnek társult önkormányzatok.  

7.) A Társulás vagyona a Társulás megszőnése után az egyes  tagönkormányzatok területén 

megvalósított beruházások szerint kerül a tagönkormányzatok tulajdonába.  

 

B) GAZDÁLKODÁS 

1.) A Társulást érintı beruházási számlát a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 

településenként megbontja, melyrıl tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.  

2.) A III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal által kimutatott összeget az 

önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett 

részt utalják át.  

3.) A beruházás megvalósítása végén a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal a 

teljes összegre és önkormányzatokat érintı részösszegekre elszámolást készít a 

mőszaki átadás-átvételt követı 30 napon belül.  

4.) A Társulás megszőnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni 

kötelesek.  

5.) A beruházással létrejövı közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelı 

tulajdoni hányad szerint kell átadni. 

6.) A Társulás kötelezettségvállalásának rendje külön szabályzatban kerül 

meghatározásra 

7.) A Társulás bankszámlája felett a társulás elnöke és elnökhelyettese rendelkezik 

együttes aláírási joggal 

  

VII.  ÜZEMELTETÉS 

 

1.) A beruházás befejezését követıen a Társulás a létrejött vagyont a társult tag 

önkormányzatok kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetık részére, 

bérleti díj ellenében.  

2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy  
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� a beruházást követı elsı évben a szolgáltatóra esı beruházáshoz kapcsolódó 

éves amortizációs költséget a beruházás mőszaki átadás-átvételét megelızı, a 

társulás tagjai területén elfogyasztott éves vízmennyiség (Ft/m3) arányában; 

� a beruházást követı második évtıl a megelızı év és a tárgyév elsı kilenc 

hónapjában mért – éves szintre vetített – vízfogyasztásának 

arányában osztják szét egymás között a társulásban résztvevı önkormányzatok abból a 
célból, hogy a vízdíjat terhelı amortizáció egyenlı legyen. 

3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

költségként elszámolható amortizáció 100%-ával, melyrıl a döntést követı 8 napon 

belül tájékoztatja az üzemeltetıt. Az amortizációs költség összegérıl a Társulás dönt, 

figyelemmel a III. fejezet 3. pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.   

4.) Az üzemeltetı által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltetı félévenként, 

a félévet követı 15 napig átutalja a társulásnak.  

A társulás az összeg megérkezésétıl számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a 

társult tag önkormányzatoknak, akik ezt az összeget nyilvántartásaikban elkülönítik.  

 

Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévı vízi közmő szolgáltatás fejlesztésére 

(beruházásra, felújításra) kell fordítani, melyrıl az érintett települési önkormányzatok 

döntenek. Ez a szabály a beruházás átadását követı öt évig él. Ezt követıen a vagyon 

ténylegesen az önkormányzatok tulajdonába megy át, öt év után, mint közös tulajdon 

megszőnik, és a tagok által biztosított saját erı arányában az önkormányzatok tulajdonába 

kerül. Amennyiben a beruházás megvalósítása során az egyes településeken létrejövı 

beruházási részek értékeinek aránya eltér a ténylegesen biztosított saját erı-arányoktól, 

akkor a vagyontárgyak a tulajdonba adása a beruházás helyeihez igazodik. 

VIII.  TÁRSULÁS ELLEN İRZÉSE, FELÜGYELETE 

 

1.) A Társulás felügyeleti szerve:  

1.)Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestülete 

2.) Örményes Község Önkormányzat Képviselıtestülete 

3.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselıtestülete 

4.) Tiszatenyı Község Önkormányzat Képviselıtestülete 

5.) Tiszabı Község Önkormányzat Képviselıtestület 

együttesen gyakorolják a felügyeleti szerv jogait. 
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2.) A Társulás mőködésének ellenırzését Törökszentmiklós Város Polgármesteri 

Hivatalának belsı ellenırzése útján végzi évente egy alkalommal, melyrıl a társulásnak 

be kell számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.  

A Társulás nem mőködtet munkaszervezetet, nem alkalmaz munkavállalókat. 

 

IX.  TAGSÁGI JOGVISZONY 

 

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselıtestületeinek minısített 

többséggel elfogadott határozatával válik érvényessé. 

2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás 

megvalósításának teljes befejezéséig, teljes körő pénzügyi elszámolásig nem 

mondhatják fel. Tagok vállalják, hogy ha a Társulás megszőnése elıtt tagságuk a 

Társulásban megszőnik, a Társulás fennállása alatt, de legfeljebb a beruházás mőszaki 

átadását követı öt évig az amortizáció teljes összegét érvényesítik a vízdíjban, és az 

amortizáció teljes összegét vízi közmő-fejlesztésre fordítják, valamint a beruházáshoz 

nyújtott támogatások feltételeit teljesítik. Ha bármely tag – akár a Társulás tagjaként, 

akár tagsága megszőnése után, de a támogatási szerzıdések hatálya alatt – a 

támogatásokra vonatkozó szabályok megszegésével a támogatás(ok) visszafizetésének 

elrendelését idézi elı, köteles a többi tag helyett is teljesíteni a visszafizetési 

kötelezettséget. 

3.) Társulás megszőnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás 

mőszaki átadás-átvételét követı 5 év után szőnik meg.  

4.) A Társulást kizárólag a törökszentmiklósi kistérség azon települései alkotják, melyek 

nem szerepeltek az ivóvízminıség-javító program I. ütemében, illetve a 201/2001. 

(X.25.) Korm. számú rendelet 6. sz. melléklet alapján jogosultak a II. ütemben történı 

részvételre. Ezáltal más település csatlakozására a Társuláshoz nincs lehetıség. 

5.) A Társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel elfogadott határozatával 

nem csak a naptári év utolsó napjával zárhatja ki a Társulás azon tagját, mely jelen 

megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett 

eleget. A Társulásból kizárt önkormányzat a projektbıl rá esı kötelezettségekért a 

kizárást követıen is egyetemlegesen felel. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.  
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2.) A Társulási Megállapodás a beruházás mőszaki átadásától, átvételétıl számított 5 évig 

szól.  

Záradék 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá, fogadták el elıírásait, 

önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként: 

Kuncsorba Község Képviselı-testülete                                      sz. határozatával 

Tiszabı Község Képviselı-testülete                                           sz. határozatával 

Tiszatenyı Község Képviselı-testülete                                     sz. határozatával 

Törökszentmiklós Város Képviselı-testülete                            sz. határozatával 

Örményes Község Képviselı-testülete                                      sz. határozatával 

 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek, 

jegyzık aláírásukkal látják el. 

Kuncsorba Község Képviselı-testülete nevében: 

          Rédai János                                                                      Hegedős László 

         polgármester                                                                           jegyzı 

 

Tiszabı Község Képviselı-testülete nevében: 

          Szabó Béla                                                                    Ulviczki László 

           polgármester                                                                         jegyzı 

 

Tiszatenyı Község Képviselı-testülete nevében: 

         Kazinczi István                                                                  Hegedős László 

            polgármester                                                                         jegyzı 

 

Törökszentmiklós Város Képviselı-testülete nevében: 

         Dr. Juhász Enikı                                                              Dr. Ondok László 

            polgármester                                                                       jegyzı 

 

Örményes Község Képviselı-testülete nevében: 

           Fürj Jánosné                                                                    Hegedős László 

           polgármester                                                                      körjegyzı 

 

Kelt Törökszentmiklós, 2013. szeptember 7. 
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II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a szociális tőzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: tavaly is kaptunk lehetıséget tőzifa pályázatra, akkor jóval kevesebbet 
igényeltünk. Lehetett volna többet is, de úgy láttuk, hogy az önkormányzat anyagi helyzete 
nem teszi lehetıvé, hogy önerıt biztosítsunk. Ebben az éven minden igénylı 
önkormányzatnak önrészt is kell vállalni. Nem kevés összeg az önerı, 336.000,-Ft + ÁFA, és 
még a szállítási díj is 2-300 ezer forint. Az önkormányzatnak ez 7-800 ezer forint kiadást 
jelent. A költségvetésünkben nem látunk erre az összegre fedezetet. Mivel a pályázattal jövı 
évben kell elszámolni, ezért azt javasolja, hogy a 2014. évi költségvetés terhére biztosítsuk ezt 
az összeget. Év vége felé meglátjuk, hogy a költségvetésünk hogyan áll, és ha engedi, akkor 
ez évi költségvetés terhére biztosítjuk. Ezt meg lehet tenni? 
 
Hegedős László: igen, amikor meg tudjuk, hogy mennyi támogatást kaptunk, ehhez 
hozzászámoljuk az önerıt, meglátjuk, hogy ebben az évben lesz-e rá lehetıség. 
 
Rédai János: nem áll jól anyagilag az Önkormányzat, a likvid hitelt december 20-ig vissza 
kell fizetni. Azt javasolja, hogy a Képviselı-testület úgy hozza meg a határozatot, hogy a 
2014. évi költségvetés terhére biztosítsa az önerıt.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet:  nem a támogatás szükségességét vonja kétségbe, nagyon szép 
kezdeményezés a Kormány részérıl. Azzal van aggálya, hogy a 2014. évi költségvetés terhére 
vállalunk olyan kötelezettséget, amely majdnem 1 millió forint.  Hogyan követelheti meg a 
Kormány ezt az Önkormányzattól, amikor nem biztosítja a megfelelı forrást. Úgy érzi, hogy 
felelıtlenül vállalunk egy kötelezettséget a jövı évre, aminek nem is látjuk még a biztosítékát, 
a jövı évi költségvetés tervezetet sem ismerjük. 
 
Hegedős László: ha úgy látja majd a Képviselı-testület a helyi költségvetés elkészítésekor, 
hogy nem fér bele, akkor visszamondhatja ezt a támogatást. Ha most nem hozza meg ezt a 
döntést, nem lesz rá lehetıség, hogy késıbb pótigényt nyújtson be.  
 
Bana Lajosné: egyetért Gelléné Alpolgármester Asszonnyal, nem vitatja, hogy szükség van a 
lakosoknak a tőzifára, de nem áll olyan jól az Önkormányzat, hogy ilyen nagy összeget be 
tudjunk vállalni és nem „fair” a kormány részérıl, hogy köteleznek bennünket erre, hogy 
vállaljuk be. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövı évi költségvetésünk, de azt már tudjuk, 
hogy mit kell csinálni a szociális intézményünknél, az akadálymentesítést meg kell oldani 
2014-ben, hogy mőködési engedélyt kapjunk, és az is kb. egy millió forint. 
 
Hegedős László: ha a testület úgy gondolja, hogy nagy nehézség, a mennyiségen csökkenthet 
is. 
 
Rédai János: ez egy maximális igény, szerinte ennyi fát nem fognak biztosítani, csökkenteni 
fogják az igényünket. Ha mi most azt mondjuk, hogy a maximálisra nem tartunk igényt, 
hanem kevesebbre, azt is le fogja csökkenteni. Úgy gondolja, hogy adjuk be a maximális 
összegre az igényt, úgy is csökkenteni fogják és a 2014. évi költségvetés terhére. 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
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57/2013. (X. 11.) önkormányzati határozat 
Szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı 
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján támogatási igényt 
nyújt be az alábbiak szerint: 
 
Lakásfenntartási támogatásban  
részesülık számának átlaga 2013. január-március hónapban:   84 ellátott 
 
Igényelt tőzifa mennyisége:       168 m3 
 
Igényelt támogatás összege:     2.016.000.- Ft+ÁFA 
 
Vállalt önrész összege:        336.000.- Ft+ÁFA 
 
A Képviselı-testület a vállalt önrész összegét a 2014. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Határidı: 2013. október 15. 
 
Felelıs: Rédai János polgármester 
 

Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester      helyben 
2. Képviselı-testület tagjai      helyben 
3. Hegedős László jegyzı      helyben 
4. Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 
5. Irattár 
 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulás 
megállapodásának megszüntetésére 
 
Rédai János: tagja vagyunk a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulásnak, 
ez megszüntetésre kerül, melyrıl már hoztunk határozatot 2013. június 30-i dátummal. 
Megkeresett a túrkevei Polgármester Úr, hogy november 15-ig döntsön minden 
Önkormányzat a megszüntetésrıl 2013. december 31-i dátummal. 
 
Hegedős László: határozatban bele kell foglalni, hogy ezzel egyidejőleg a 31/2013.(IV.23.) 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy december 31-ig mőködik a fogászati ügyelet? 
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Rédai János: nem mőködik. Törökszentmiklós város dolgozik azon, hogy legyen ott egy 
fogászati ügyelet, ha meg lesz, akkor oda csatlakozunk. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
58/2013.(X.11.) sz. önkormányzati határozat 
Nagykunsági Fogászati Ügyelet  Önkormányzati Társulás megállapodásának 
megszüntetésére 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagykunsági Fogászati 
Ügyeleti Önkormányzati társulás mőködtetésére kötött megállapodást 2013. 
december 31. napjával megszünteti. 
Ezzel egyidejőleg a 31/2013.(IV.23.) önkormányzati határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 

Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester        helyben 
2. Képviselı-testület tagjai        helyben 
3. Hegedős László jegyzı        helyben  
4. Tagönkormányzatok          székhelyükön 
5. Irattár 
 
Rédai János: bejelenti, hogy október 25-én rendezzük meg az Idısek Napját. Az Október 23-
i ünnepség idejét még nem tudjuk. 
 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 8 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
   polgármester        jegyzı 


