FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. október 16-án – csütörtök –
16 órai kezdettel soron kívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: községháza tárgyalóterme

Napirend:

Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében
történő részvételről.
előadó: polgármester

Fegyvernek, 2008. október 13.

Huber Ferenc
polgármester
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II. Ivóvízminőség-javító program

Lakos
153Ft/m3

Szolgáltató
153Ft/m3

Társulás
153Ft/m3

Pénzeszköz átadás
Önkormányzatoknak

Közműfejlesztés

4. sz. melléklet
Kivonat a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. október 08-án tartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

53/2008.(X.08.) számú Törökszentmiklós Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanácsi Határozata
A Törökszentmiklósi kistérség településeinek Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II.
ütemében való részvételéről
1.

2.

3.

Törökszentmiklós Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanácsa az Észak-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében való kistérségi együttműködésen
alapuló közös részvételt támogatja a hét település részvételével.
Az együttműködés elindításaként a határozat 1.számú mellékleteként
elfogadja az Együttműködési megállapodás tervezetét és 2.számú
mellékletként az Alapító okirat tervezetét.
A Fejlesztési Tanács tagjai vállalják, hogy a 2. pontban szereplő tervezeteket
képviselőtestületi ülésen előterjesztésként tárgyalják és a szükséges módosító
javaslatokat a Fejlesztési Tanács felé továbbítják 2008. október 31-ig.

Erről értesül:
1.) Kistérségi Társulás Polgármesterei
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Térségfejlesztési és Külügyi Irodát
3.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége

K.m.f.
Dr. Juhász Enikő sk.
Elnök

A kivonat hiteléül
Törökszentmiklós, 2008. október 9.

Kazinczi Rita

Huber Ferenc sk.
Elnökhelyettes

………………………határozat

ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve:

Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás

Székhelye:

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

Társulás működési területe:

A társult önkormányzatok közigazgatási területe.

Alapítók neve, székhelye:

1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.
4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.
5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.
6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5082. Alkotmány u. 26.
7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület
5232. Tiszabő, Fő út 47.

Társulás jogállása:

Jogi személy, önálló bankszámlával rendelkező, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv.

Gazdálkodási jogköre:

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási
feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
Irodája látja el.

Felügyeleti szerve:

Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.
Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5082. Alkotmány u. 26.
Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

5232. Tiszabő, Fő út 47.
Alapítás ideje:

2008. ……………………….

Költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:
A szerv vezetője a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás
Iroda Vezetője
A Társulás feladatellátását
szolgáló vagyona:
A Társulás alapításának forrását az alapító önkormányzatok
költségvetésükből biztosítják.
A Társulás vagyona:

A Társulás vagyona felett a Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásuk
arányában rendelkeznek tulajdonjoggal. Tagság megszűnése esetén a
vagyon rendezése a Társulási Megállapodás szerint történik.

Alaptevékenysége:

4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 vízi létesítmény építése

Vállalkozói tevékenység köre
és mértéke:
A Társulás vállalkozói tevékenységet nem végezhet
-.-.-.-.-

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 16-i ülésére a 141/2008.
(VIII. 28.) sz. önk. határozat módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület 2008. augusztus 28-i ülésén azt a határozatot hozta, hogy az
önkormányzat a tulajdonát képező 1539/2 és 1541/4 hrsz-ú ingatlanokból értékesít a Hermann
Kft. részére kb. 3220 m2 nagyságú területet 1.932.000.- Ft-ért.
A megosztási vázrajz elkészülte után a pontos terület 3227 m2, amely az eladási árral
számolva 1.936.200.- Ft (ÁFÁ-val), ezért az augusztusban hozott határozat módosítása
szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
…………………………./2008. (VIII. 28.) sz. határozati javaslat
A 141/2008. (VIII. 28.) sz. önk. határozat módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 141/2008. (VIII. 28.) sz.
határozatot akként módosítja, hogy
 az 1. pontban a terület nagyság „3220 m2”-ről „3227 m2”-re,
 a 2. pontban a vételár összege „1.932.000.- Ft”-ról „1.936.200.- Ft”-ra
változik.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető
Fegyvernek, 2008. október 16.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. ……………………soron kívüli ülésére az
Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében történő részvételről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület 111/2008.(VI.26.) sz. határozatában már kifejezte szándékát, hogy részt vesz az
Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében.
A program előkészítésére az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht szerződést kötött az
1. sz. melléklet (Támogatási Szerződés) szerinti minisztériummal és hivatalokkal. Az előkészítés 200
településre vonatkozott, az egész fejlesztés 60 milliárd Ft, melyből az ÁFA nem igényelhető vissza.
A program előkészítésének költsége: 83.333.333 Ft, ehhez 750 millió Ft támogatást (90 %) kapott az
Észak-alföldi régió. Az előkészítés önrésze 83 millió Ft, melyhez az Észak-alföldi régió 38.077.123
Ft menedzsment költséget számít fel. Így összesen 121.410.456.- Ft önrészt kell vállalni a
programban résztvevő 178 önkormányzatnak. Az érintett lakosságszám: 526.619 fő, egy lakosra
jutó fizetendő önrész 230,5470 Ft.
Eredeti tervekben a 60 MD-os fejlesztés – mint önálló egységet – egy vagyonkezelő holdingként és
üzemeltetővel képzelték el működtetni, ami a régió önkormányzatainak teljes együttműködését
jelentené a vízszolgáltatásban. Ezt az előkészítés során az önkormányzatok nem fogadták el és ezért
felmerült egy megyei szintű vagyonkezelő holdig létrehozása Végül az önkormányzatok nyomására az
Észak-alföldi régió elfogadta, hogy településcsoportok is pályázhatnak.
Az előkészítés során elkészültek a műszaki tervek, az üzemeltetési struktúra, mely utóbbit az ÖKO Zrt
készítette el.
A fejlesztés műszaki tartalma elsősorban épület építés, rekonstrukció, vas mangántalanító és nitrát
mentesítő, valamint 20 %-ban hálózat rekonstrukció.
A pályázatot december 1-ig lehet beadni. Az ÖKO Zrt e határidőre akkor tudja megfelelően
elkészíteni, ha nagyobb településcsoportok – pl. kistérségi szinten – dolgoznak ki egy-egy pályázatot.
Ezért 2008. október 8-án a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács úgy döntött, hogy
kezdeményezi: az önkormányzatok kistérségi szinten működjenek együtt. A kistérségi
együttműködésre azért is van szükség, mert a fejlesztés után képzett amortizációs költséget az unió
előírásainak megfelelően érvényesíteni kell a vízdíjban. Kistérségünkben a fejlesztés után képzett
vízdíjban lévő amortizáció 132-993.- Ft/m3 között ingadozik településenként. Ez a települések
számára nem viselhető el. Ezért célszerű kistérségi szinten egy egységenként kezelni a fejlesztést,
hogy az amortizációs költség kisebb vízdíj emelést okozzon. A kistérségben létrejött vagyon
kezelésével a kistérségi irodát bíznánk meg, és egy részben önálló intézmény keretében működtetné a
vagyont és tartaná a kapcsolatot a pályázat kiíróval és bonyolítóval.
Kistérségünket érintő fejlesztési összegek, beruházási költségek a 2. sz. mellékletben vannak. Az így
képzett éves vízdíj összegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ÖKO Zrt. ezt két szolgáltató,
Fegyvernek-Örményes és Törökszentmiklós Kft-re készítette el. A két szolgáltató átlagos vízdíja
között 9.- Ft/m3 különbség van tervszinten.

Ennek megfelelően fogadta el a Kistérségi Társulás a 4. sz. mellékletben kiadott Társulási
Megállapodás-tervezetet és Alapító Okiratot a mellékletként kiadott határozattal.
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Az 1. sz. mellékletben kiadott támogatási szerződésből is kiderül mind a pályázati előkészítésnél, mind
a beruházásnál az ÁFA nem igényelhető vissza, a jelenlegi információk szerint.

A kistérségi tanács annak tudatában fogadta el a térségi szintű fejlesztést, hogy a tényleges beruházás
összege a közbeszerzés után dől el, és a fenti számok változhatnak, illetve a lakosok felé a vízdíj
emelés, mint pótlólagos fejlesztési forrás a lakosok által településenként befizetett összegben fog
rendelkezésre állni. A folyamatábra a 5. sz. mellékletben.
A kistérség – mint vagyonkezelő – az amortizációs költséget bérleti díjként érvényesíti, a szolgáltató a
vízdíjban ezt megjeleníti, a kistérség által beszedett többlet forrást fejlesztésre, elsősorban hálózat
fejlesztésre lehet majd fordítani.
Összegezve: az Észak-alföldi régió Ivóvíz program II. üteme kiemelt kormányzati projekt.
Amennyiben beadásra kerül, csak abban az esetben nem nyer, ha a pályázatíró hibásan készítette el a
pályázatot. Ezért az önkormányzatnak mindenképpen érdeke a pályázatban részt venni, és kistérségi
szinten megvalósítani, mivel a térségi szintű pályázatnak a megnövekedett vízdíjra „csillapító” hatása
van. Az amortizáció érvényesítése a vízdíjban a településeket a vízfogyasztás arányában illeti meg. A
többlet vízdíjból (amortizációból) befolyt többlet forrást a szolgáltatók és a települési önkormányzatok
egyezsége alapján lehet majd felhasználni fejlesztésre.
A beruházás önrészének 60 %-ára az önkormányzatok pályázhatnak az önkormányzati
minisztériumnál. Erre forrás a 2009. évi költségvetési tervezetben is van. A beruházás várható
befejezése 2011.
2012-től kell a fejlesztés amortizációját a lakossági vízdíjban érvényesíteni.
Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat vállaljon kötelezettséget az előkészítés önrészének
finanszírozására, előzetesen vállaljon kötelezettséget a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő
fejlesztésre, valamint fogadja el a társulási megállapodást.

…………../2008.(X…………)
határozati javaslat
Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében történő részvételről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat melléklete szerinti
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat tervezettel egyetért, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Kötelezettséget vállal a pályázat előkészítés 1.587.778 Ft önrészének
biztosítására, és a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő fejlesztésre.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási Csoport

Fegyvernek, 2008. október 10.

Huber Ferenc
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ivóvízminőség javító programban való részvételről szóló képviselőtestületi anyag kiküldése óta,
időközben a társulási megállapodás felülvizsgálatra került. Ezekről a módosításokról tájékoztattam és
megküldtük azt a változatot is, melyet a kistérségi iroda a társulási jegyzőkönyvéhez fog mellékelni.
A testületi anyag áttanulmányozása során került felszínre egy jelentős hiányosság. A JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiküldte a 2. sz. mellékletben jelzett projekt költséget, mely
alapján a társulási megállapodás is készült 1.358.808 eFt-ra.
Az ÖKO Zrt. által készített 3. sz. mellékletben jelzett vízdíj növekmény azonban az 1.615.795 eFt-os
összeggel lett kiszámolva. Ez a csökkenés 16 %, ami azt jelenti, hogy kistérségünkben az
amortizáció miatti átlagos vízdíj növekmény csak 129.- Ft.
Ezért mellékelek egy táblázatot, melyben a nátrium mentesítés nélkül szereplő beruházási költség és a
vízdíjban érvényesítendő amortizációs költség szerepel.
Természetesen ettől némi eltérés lehet, mivel az ÖKO Zrt az átlagos megtérüléssel 8,17 évvel számolt.
A beruházás műszaki tartalmának változása az amortizáció hatására nem ismert.
Kérem, hogy a képviselőtestület elé ezt a módosított anyagot mindenképpen terjessze be.

Fegyvernek, 2008. október 14.

Huber Ferenc
polgármester

Település

Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Örményes
Kuncsorba
Tiszatenyő
Tiszabő
Összesen

Eredeti beruházás
eFt
772.201
261.697
95.460
120.218
94.382
124.166
147.689
1.615.795

Ft/m3
amortiz.díjnöv.
132
149
135
396
345
188
257
153

Nátrium
Új amortiz.
mentesítés nélkül összeg Ft/m3
fejl.összeg
705.559
165.033
82.293
115.125
69.583
104.450
116.765
1.358.808

121
94
116
379
254
158
203
129

Társulási Megállapodás 3. sz. melléklete

Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program II. ütem társulásban résztvevő
településeket érintő fejlesztései

Település

Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Örményes
Kuncsorba
Tiszatenyő
Tiszabő
Összesen

Vízmű
beruh.költség
(bruttó)

Hálózat
rekonstrukciós
költség (bruttó)

Teljes projekt
költség (bruttó)

506.867.202

198.692.000

705.559.202

28,16

140.100.000

24.932.754

165.032.754

15,11

65.790.000

16.503.312

82.293.312

20,05

92.772.000

22.353.756

115.125.756

19,42

55.635.744

13.947.030

69.582.774

20,04

100.750.208

3.700.000

104.450.208

3,54
19,98

93.437.076

23.327.520

116.764.596

1.055.352.230

303.456.372

1.358.808.602

Rekonstrukció
aránya a
projekt
költséghez
képest %

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §.
alapján:
1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik.

PREAMBULUM
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. EK.
direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminőség-javító program megalapozását és
kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelező, melynek teljesítésére az EU
kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.

Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minőségű ivóvíz szolgáltatási kötelezettséget
minden település teljesíteni tudja.

Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanácshoz tartozó települések az Észak-alföldi
ivóvízminőség-javító program II. ütemében részt vesznek.

Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz benyújtandó
pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ kht.)
koordinálta.

A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU
árfolyammal számolva.
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A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Kht. végzi.

Mivel a projekt az előkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelműen, hogy a projektben
mely önkormányzatok és üzemeltetők lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért a PEA 3
támogatási rendszerben az ÉARFÜ Kht. szerepel, mint kedvezményezett.
A későbbiekben viszont az előkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minőségért felelős
önkormányzatok lesznek.

Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik:

I.

Neve:

TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Törökszentmiklós

és

Térsége

Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati

Társulás
Székhelye:

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

Működési területe:

Társult önkormányzatok közigazgatási területe

II.

TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv) 16. §. alapján önálló jogi személyiségű, önálló
bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
2.) A Társulás gazdálkodási feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéssel jön létre, az alapító okirat jóváhagyását követően. Az erre vonatkozó kérelmet a
Társulás elnöke az alakuló ülést követő nyolc napon belül nyújtja be.
4.) A Társulás költségvetéséről, beszámolójáról önállóan dönt.
5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulással
munkamegosztási és felelősségvállalási rendet hagy jóvá. (217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §.
(5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont)
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III.

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.) A részben önálló intézmény vezetését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Iroda
vezetője látja el.
2.) A társulás vezetője:


gondoskodik a kistérségi irodán keresztül a jegyzőkönyvről; a hozott határozatok
nyilvántartásáról és a határozatok megküldéséről a társulási tanács tagjainak;



kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább egyszeri
alkalommal történő összehívását,



beszámol a társulásnak a beruházás állásáról,



gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés előtt 5 nappal történő kiküldéséről,



végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi előkészítéssel, megvalósítással,
befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervező, végrehajtó feladatot.

3.) A Tanács dönt minősített szavazattal (eredeti létszám 2/3-os):


a beruházással kapcsolatos műszaki feladatok módosításáról,



a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról,



a beruházás értékcsökkenési leírásának mértékéről,



az elkészült létesítmény üzemeltetésre történő átadásáról.

4.) A Tanács tagjai egy szavazattal rendelkeznek.

IV.

TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Társulás alapvető feladata a Társulás területén az ivóvízminőség-javító programnak
megfelelő beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás működtetése.
2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése.
3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a 2. sz. mellékletben kimutatott településre eső önrész
biztosítására.
4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák.
5.) A társult önkormányzatok által az előkészítés és beruházás megvalósításához vállalt fizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Kistérségi Iroda a fizetési határidőt követő
15 naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás nevére
szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, könyveléssel kapcsolatos feladatokat a
Kistérségi Iroda látja el.
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7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként vállalja
az alábbi munkafeladatok ellátását:

Szervezeti, gazdasági területen:


A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása.



A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása.



Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása.



A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, számviteli
és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolását is.



Működtetési költségek tervezése.



Költségfelosztás a települések között.



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 végrehajtásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat.

Műszaki, beruházási területen:


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.



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



A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása.



Lakossági tájékoztatás.

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:


A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított 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
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által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás
megvalósítása, a társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban
jogutódként törleszteni fogják.

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazót levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetnek a Kistérségi Iroda megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások
teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank
által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.

9.) A pályázat eredményes ellenőrzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében szükséges
adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve a Kistérségi Iroda megkeresésére az érintett tag
önkormányzatok határidőre rendelkezésre bocsátják.

V.

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A) VAGYON
1.) A beruházás műszaki becslés szerinti össz költsége: 1.358.808.602 Ft ÁFA-val, ebből támogatás: a
költség haszonelemzés alapján maximum 15 %, saját erő 203.821 eFt ÁFA-val.
2.) A beruházás előkészítése során a települések az alábbi létszámmal vesznek részt: (2.sz.melléklet)


Törökszentmiklós



Fegyvernek

6.887



Kengyel

4.238



Örményes

1.140



Kuncsorba

734



Tiszatenyő

1.965



Tiszabő

2.025

22.695

3.) A Társulás működési költségeinek fedezetét a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulásnak
fizetett tagdíj képezi. Amennyiben a tagdíj nem ad kellő fedezetet a pályázat során megvalósult
fejlesztés a kistérségnél jelentkező többlet költségekre, a társult tagok településre eső többlet
kiadásokat beruházási összeg arányában megtérítik.
4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.
5.) A Társulás vagyona felett a Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásuk arányában rendelkeznek
tulajdonjoggal.
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6.) A Társulás kistérségi szinten képezi a társulás által megvalósított beruházás után elszámolandó
amortizáció felosztását oly módon, hogy az minden fogyasztó esetében lényeges anyagi terhet ne
jelentsen, figyelemmel a VI/3. pontra.
7.)A települések vállalják, hogy kistérségi szinten az amortizációs költséget egységesen osztják fel.
Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön megállapodást kötnek társult
önkormányzatok.
8.) A településeket érintő tervezési költségeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

B) GAZDÁLKODÁS
1.) A kistérséget érintő beruházási számlát a Kistérségi Iroda településenként megbontja, melyről
tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.
2.) A Kistérségi Iroda által kimutatott összeget az önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek
kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett részt utalják át.
3.) A beruházás megvalósítása végén a Kistérségi Iroda összesenben és önkormányzatokat érintő
részösszegben elszámolást készít a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül.
4.) A Társulás megszűnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.
5.) A beruházással létrejövő közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelő tulajdoni
hányad szerint kell átadni.

VI.

ÜZEMELTETÉS

1.) A beruházás befejezését követően a Társulás a létrejött vagyont a társult tag önkormányzatok
kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetők részére, bérleti díj ellenében.
2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy


a beruházást követő első évben a szolgáltatóra eső beruházáshoz kapcsolódó éves
amortizációs költséget a beruházás, műszaki átadás-átvételét megelőző, a társulás éves
vízfogyasztás (Ft/m3) arányában;



a beruházást követő második évben a megelőző év tényleges 1-9 hónapok
vízfogyasztását éves szintre vetítve;



a harmadik évtől kezdődően az ötödik év végéig pedig a megelőző teljes éves
vízfogyasztás

arányában osztják szét egymás között, a társulásban résztvevő önkormányzatok abból a célból,
hogy a vízdíj kiegészítés egyenlő legyen.
3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni az amortizációs költséggel, melyről a döntést követő 8
napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt. Az amortizációs költség mértékéről a Társulás dönt,
figyelemmel a III. fejezet 3. pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.
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4.) Az üzemeltető által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltető félévenként, a
félévet követő 15 napig átutalja a társulásnak.
A társulás az összeg megérkezésétől számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a társult tag
önkormányzatoknak, akik ezt az összeget elkülönítetten tartják nyilván.

Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévő közmű vagyon beruházásra, felújításra kell
fordítani, melyről az érintett települési önkormányzatok döntenek. Ez a szabály a beruházás
átadását követő öt évig él. Ezt követően a vagyon ténylegesen az önkormányzatok tulajdonába
megy át, öt év után mint közös tulajdon megszűnik, és az V/A/1. pontban kimutatott arányban
az önkormányzatok tulajdonába kerül.

VII.

TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE, FELÜGYELETE

1.) A Társulás felügyeleti szerve: Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács.
2.) A Társulás működésének ellenőrzését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási
Tanács Pénzügyi Bizottsága végzi évente egy alkalommal, melyről a társulásnak be kell
számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.

VIII.

TAGSÁGI JOGVISZONY

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel
elfogadott határozatával válik érvényessé.
2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás megvalósításának
teljes befejezéséig, teljes körű pénzügyi elszámolásig nem mondhatják fel.
3.) Társulás megszűnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás műszaki
átadás-átvételét követő 5 év után szűnik meg.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.
2.) A Társulási Megállapodás a beruházás műszaki átadásától, átvételétől számított 5 évig szól.
3.) A tervezési díjat …………………..-ig fizetik ki társult önkormányzatok az ÉARFÜ részére.

8
X.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A Társulás beruházásnak költségvetése (össz költség, támogatás, önerő
települési megbontásban)
2. sz. melléklet: Településenként fizetendő önerő összege a tervezési költségekre.
3. sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházás kimutatása.

Kelt:…………………………………..
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
1. SZ. MELLÉKLETE
Holt-Tisza menti Ivóvízminőség-javító program teljes költsége

1.358.808.602 Ft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. SZ. MELLÉKLETE
Településenkénti pályázatírás ÉARFÜ részére fizetendő önerő mértéke

Település

Lakos (fő)

Önerő (Ft)

22.695

5.223.966

Fegyvernek

6.887

1.587.778

Kengyel

4.238

977.058

Örményes

1.140

262.824

Kuncsorba

734

169.222

Tiszatenyő

1.965

453.025

Tiszabő

2.025

466.858

Törökszentmiklós

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §.
alapján:
1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik.

PREAMBULUM
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. EK.
direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminőség-javító program megalapozását és
kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelező, melynek teljesítésére az EU
kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.

Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minőségű ivóvíz szolgáltatási kötelezettséget
minden település teljesíteni tudja.

Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanácshoz tartozó települések az Észak-alföldi
ivóvízminőség-javító program II. ütemében részt vesznek.

Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz benyújtandó
pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ kht.)
koordinálta.

A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU
árfolyammal számolva.
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A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Kht. végzi.

Mivel a projekt az előkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelműen, hogy a projektben
mely önkormányzatok és üzemeltetők lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért a PEA 3
támogatási rendszerben az ÉARFÜ Kht. szerepel, mint kedvezményezett.
A későbbiekben viszont az előkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minőségért felelős
önkormányzatok lesznek.

Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik:

I.

Neve:

TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Törökszentmiklós

és

Térsége

Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati

Társulás
Székhelye:

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

Működési területe:

Társult önkormányzatok közigazgatási területe

II.

TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv) 16. §. alapján önálló jogi személyiségű, önálló
bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
2.) A Társulás gazdálkodási feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéssel jön létre, az alapító okirat jóváhagyását követően. Az erre vonatkozó kérelmet a
Társulás elnöke az alakuló ülést követő nyolc napon belül nyújtja be.
4.) A Társulás költségvetéséről, beszámolójáról önállóan dönt.
5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulással
munkamegosztási és felelősségvállalási rendet hagy jóvá. (217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §.
(5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont)
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III.

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.) A részben önálló intézmény vezetését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Iroda
vezetője látja el.
2.) A társulás vezetője:


gondoskodik a kistérségi irodán keresztül a jegyzőkönyvről; a hozott határozatok
nyilvántartásáról és a határozatok megküldéséről a társulási tanács tagjainak;



kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább egyszeri
alkalommal történő összehívását,



beszámol a társulásnak a beruházás állásáról,



gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés előtt 5 nappal történő kiküldéséről,



végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi előkészítéssel, megvalósítással,
befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervező, végrehajtó feladatot.

3.) A Tanács minősített szavazattal dönt (eredeti létszám 2/3-os):


a beruházással kapcsolatos műszaki feladatok módosításáról,



a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról,



a beruházás értékcsökkenési leírásának mértékéről,



az elkészült létesítmény üzemeltetésre történő átadásáról.

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

IV.

TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Társulás alapvető feladata a Társulás területén az ivóvízminőség-javító programnak
megfelelő beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás működtetése.
2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése.
3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a 2. sz. mellékletben kimutatott településre eső önrész
biztosítására.
4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák.
5.) A társult önkormányzatok által az előkészítés és beruházás megvalósításához vállalt fizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Kistérségi Iroda a fizetési határidőt követő
15 naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás nevére
szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, könyveléssel kapcsolatos feladatokat a
Kistérségi Iroda látja el.
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7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként vállalja
az alábbi munkafeladatok ellátását:

Szervezeti, gazdasági területen:


A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása.



A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása.



Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása.



A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, számviteli
és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolását is.



Működtetési költségek tervezése.



Költségfelosztás a települések között.



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 végrehajtásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat.

Műszaki, beruházási területen:


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.



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



A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása.



Lakossági tájékoztatás.

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:


A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított 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
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által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás
megvalósítása, a társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban
jogutódként törleszteni fogják.

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetnek a Kistérségi Iroda megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások
teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank
által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.

9.) A pályázat eredményes ellenőrzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében szükséges
adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve a Kistérségi Iroda megkeresésére az érintett tag
önkormányzatok határidőre rendelkezésre bocsátják.

V.

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A) VAGYON
1.) A beruházás műszaki becslés szerinti össz költsége: 1.358.808.602 Ft ÁFA-val, ebből támogatás: a
saját erő fölötti rész; a saját erő költség haszonelemzés alapján maximum 15 %, 203.821 eFt ÁFA-val.
A saját erő 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 beruházás előkészítése során a települések az alábbi létszámmal vesznek részt: (2.sz.melléklet)


Törökszentmiklós



Fegyvernek

6.887



Kengyel

4.238



Örményes

1.140



Kuncsorba

734



Tiszatenyő

1.965



Tiszabő

2.025

22.695

3.) A Társulás működési költségeinek fedezetét a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulásnak
fizetett tagdíj képezi. Amennyiben a tagdíj nem ad kellő fedezetet a pályázat során megvalósult
fejlesztés a kistérségnél jelentkező többlet költségekre, a társult tagok településre eső többlet
kiadásokat beruházási összeg arányában megtérítik.
4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.
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5.) A Társulás vagyona felett a Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásuk arányában rendelkeznek
tulajdonjoggal.
6.) A Társulás kistérségi szinten képezi a társulás által megvalósított beruházás után elszámolandó
amortizáció felosztását oly módon, hogy az minden fogyasztó esetében egyenlő anyagi terhet jelentsen,
figyelemmel a VI/3. pontra.
7.)A települések vállalják, hogy kistérségi szinten az amortizációs költséget egységesen osztják fel.
Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön megállapodást kötnek társult
önkormányzatok.
8.) A településeket érintő tervezési költségeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

B) GAZDÁLKODÁS
1.) A kistérséget érintő beruházási számlát a Kistérségi Iroda településenként megbontja, melyről
tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.
2.) A Kistérségi Iroda által kimutatott összeget az önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek
kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett részt utalják át.
3.) A beruházás megvalósítása végén a Kistérségi Iroda összesenben és önkormányzatokat érintő
részösszegben elszámolást készít a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül.
4.) A Társulás megszűnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.
5.) A beruházással létrejövő közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelő tulajdoni
hányad szerint kell átadni.

VI.

ÜZEMELTETÉS

1.) A beruházás befejezését követően a Társulás a létrejött vagyont a társult tag önkormányzatok
kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetők részére, bérleti díj ellenében.
2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy


a beruházást követő első évben a szolgáltatóra eső beruházáshoz kapcsolódó éves
amortizációs költséget a beruházás, műszaki átadás-átvételét megelőző, a társulás éves
vízfogyasztás (Ft/m3) arányában;



a beruházást követő második évtől a megelőző év és a tárgyév 1-9 hónapig mért
vízfogyasztását éves szintre vetítve;



a harmadik évtől kezdődően az ötödik év végéig pedig a megelőző teljes éves
vízfogyasztás

arányában osztják szét egymás között, a társulásban résztvevő önkormányzatok abból a célból,
hogy a vízdíjat terhelő amortizáció egyenlő legyen.
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3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni az amortizációs költséggel, melyről a döntést követő 8
napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt. Az amortizációs költség mértékéről a Társulás dönt,
figyelemmel a III. fejezet 3. pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.
4.) Az üzemeltető által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltető félévenként, a
félévet követő 15 napig átutalja a társulásnak.
A társulás az összeg megérkezésétől számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a társult tag
önkormányzatoknak, akik ezt az összeget elkülönítetten tartják nyilván.

Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévő víziközmű vagyon beruházásra, felújításra kell
fordítani, melyről az érintett települési önkormányzatok döntenek. Ez a szabály a beruházás
átadását követő öt évig él. Ezt követően a vagyon ténylegesen az önkormányzatok tulajdonába
megy át, öt év után mint közös tulajdon megszűnik, és a tagok által biztosított saját erő
arányában az önkormányzatok tulajdonába kerül. Amennyiben a beruházás megvalósítása
során az egyes településeken létrejövő beruházási részek értékeinek aránya eltér a ténylegesen
biztosított saját erő-arányoktól, akkor a vagyontárgyak a tulajdonba adása a beruházás
helyeihez igazodik.

VII.

TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE, FELÜGYELETE

1.) A Társulás felügyeleti szerve: Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács.
2.) A Társulás működésének ellenőrzését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási
Tanács Pénzügyi Bizottsága végzi évente egy alkalommal, melyről a társulásnak be kell
számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.

VIII.

TAGSÁGI JOGVISZONY

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel
elfogadott határozatával válik érvényessé.
2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás megvalósításának
teljes befejezéséig, teljes körű pénzügyi elszámolásig nem mondhatják fel.
3.) Társulás megszűnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás műszaki
átadás-átvételét követő 5 év után szűnik meg.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
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1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.
2.) A Társulási Megállapodás a beruházás műszaki átadásától, átvételétől számított 5 évig szól.
3.) A tervezési díjat …………………..-ig fizetik ki társult önkormányzatok az ÉARFÜ részére.

X.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A Társulás beruházásnak költségvetése (össz költség, támogatás, önerő
települési megbontásban)
2. sz. melléklet: Településenként fizetendő önerő összege a tervezési költségekre.
3. sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházás kimutatása.

Kelt:…………………………………..
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HOLT-TISZA MENTI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
1. SZ. MELLÉKLETE
Holt-Tisza menti Ivóvízminőség-javító program teljes költsége

1.358.808.602 Ft

HOLT-TISZA MENTI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. SZ. MELLÉKLETE
Településenkénti pályázatírás ÉARFÜ részére fizetendő önerő mértéke

Település

Lakos (fő)

Önerő (Ft)

22.695

5.223.966

Fegyvernek

6.887

1.587.778

Kengyel

4.238

977.058

Örményes

1.140

262.824

Kuncsorba

734

169.222

Tiszatenyő

1.965

453.025

Tiszabő

2.025

466.858

Törökszentmiklós

JAVÍTOTT!
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §.
alapján:
1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik.

PREAMBULUM
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. EK.
direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminőség-javító program megalapozását és
kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelező, melynek teljesítésére az EU
kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.

Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minőségű ivóvíz szolgáltatási kötelezettséget
minden település teljesíteni tudja.

Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanácshoz tartozó települések az Észak-alföldi
ivóvízminőség-javító program II. ütemében részt vesznek.

Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz benyújtandó
pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ kht.)
koordinálta.

A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU
árfolyammal számolva.
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A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Kht. végzi.

Mivel a projekt az előkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelműen, hogy a projektben
mely önkormányzatok és üzemeltetők lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért a PEA 3
támogatási rendszerben az ÉARFÜ Kht. szerepel, mint kedvezményezett.
A későbbiekben viszont az előkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minőségért felelős
önkormányzatok lesznek.

Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik:

I.

Neve:

TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Törökszentmiklós

és

Térsége

Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati

Társulás
Székhelye:

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

Működési területe:

Társult önkormányzatok közigazgatási területe

II.

TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv) 16. §. alapján önálló jogi személyiségű, önálló
bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
2.) A Társulás gazdálkodási feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéssel jön létre, az alapító okirat jóváhagyását követően. Az erre vonatkozó kérelmet a
Társulás elnöke az alakuló ülést követő nyolc napon belül nyújtja be.
4.) A Társulás költségvetéséről, beszámolójáról önállóan dönt.
5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulással
munkamegosztási és felelősségvállalási rendet hagy jóvá. (217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §.
(5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont)
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III.

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.) A részben önálló intézmény vezetését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Iroda
vezetője látja el.
2.) A társulás vezetője:


gondoskodik a kistérségi irodán keresztül a jegyzőkönyvről; a hozott határozatok
nyilvántartásáról és a határozatok megküldéséről a társulási tanács tagjainak;



kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább egyszeri
alkalommal történő összehívását,



beszámol a társulásnak a beruházás állásáról,



gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés előtt 5 nappal történő kiküldéséről,



végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi előkészítéssel, megvalósítással,
befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervező, végrehajtó feladatot.

3.) A Tanács minősített szavazattal dönt (eredeti létszám 2/3-os):


a beruházással kapcsolatos műszaki feladatok módosításáról,



a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról,



a beruházás értékcsökkenési leírásának mértékéről,



az elkészült létesítmény üzemeltetésre történő átadásáról.

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

IV.

TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Társulás alapvető feladata a Társulás területén az ivóvízminőség-javító programnak
megfelelő beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás működtetése.
2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése.
3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a 2. sz. mellékletben kimutatott településre eső önrész
biztosítására.
4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák.
5.) A társult önkormányzatok által az előkészítés és beruházás megvalósításához vállalt fizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Kistérségi Iroda a fizetési határidőt követő
15 naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás nevére
szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, könyveléssel kapcsolatos feladatokat a
Kistérségi Iroda látja el.
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7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként vállalja
az alábbi munkafeladatok ellátását:

Szervezeti, gazdasági területen:


A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása.



A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása.



Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása.



A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, számviteli
és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolását is.



Működtetési költségek tervezése.



Költségfelosztás a települések között.



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 végrehajtásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat.

Műszaki, beruházási területen:


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.



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



A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása.



Lakossági tájékoztatás.

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:


A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított 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
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által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás
megvalósítása, a társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban
jogutódként törleszteni fogják.

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetnek a Kistérségi Iroda megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások
teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank
által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.

9.) A pályázat eredményes ellenőrzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében szükséges
adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve a Kistérségi Iroda megkeresésére az érintett tag
önkormányzatok határidőre rendelkezésre bocsátják.

V.

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A) VAGYON
1.) A beruházás műszaki becslés szerinti össz költsége: 1.358.808.602 Ft ÁFA-val, ebből támogatás: a
saját erő fölötti rész; a saját erő költség haszonelemzés alapján maximum 15 %, 203.821 eFt ÁFA-val.
A saját erő 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 beruházás előkészítése során a települések az alábbi létszámmal vesznek részt: (2.sz.melléklet)


Törökszentmiklós



Fegyvernek

6.887



Kengyel

4.238



Örményes

1.140



Kuncsorba

734



Tiszatenyő

1.965



Tiszabő

2.025

22.695

3.) A Társulás működési költségeinek fedezetét a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulásnak
fizetett tagdíj képezi. Amennyiben a tagdíj nem ad kellő fedezetet a pályázat során megvalósult
fejlesztés a kistérségnél jelentkező többlet költségekre, a társult tagok településre eső többlet
kiadásokat beruházási összeg arányában megtérítik.
4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.
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5.) A Társulás vagyona felett a Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásuk arányában rendelkeznek
tulajdonjoggal.
6.) A Társulás kistérségi szinten képezi a társulás által megvalósított beruházás után elszámolandó
amortizáció felosztását oly módon, hogy az minden fogyasztó esetében egyenlő anyagi terhet jelentsen,
figyelemmel a VI/3. pontra.
7.)A települések vállalják, hogy kistérségi szinten az amortizációs költséget egységesen osztják fel.
Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön megállapodást kötnek társult
önkormányzatok.
8.) A településeket érintő tervezési költségeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

B) GAZDÁLKODÁS
1.) A kistérséget érintő beruházási számlát a Kistérségi Iroda településenként megbontja, melyről
tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.
2.) A Kistérségi Iroda által kimutatott összeget az önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek
kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett részt utalják át.
3.) A beruházás megvalósítása végén a Kistérségi Iroda összesenben és önkormányzatokat érintő
részösszegben elszámolást készít a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül.
4.) A Társulás megszűnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.
5.) A beruházással létrejövő közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelő tulajdoni
hányad szerint kell átadni.

VI.

ÜZEMELTETÉS

1.) A beruházás befejezését követően a Társulás a létrejött vagyont a társult tag önkormányzatok
kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetők részére, bérleti díj ellenében.
2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy


a beruházást követő első évben a szolgáltatóra eső beruházáshoz kapcsolódó éves
amortizációs költséget a beruházás, műszaki átadás-átvételét megelőző, a társulás éves
vízfogyasztás (Ft/m3) arányában;



a beruházást követő második évtől a megelőző év és a tárgyév 1-9 hónapig mért
vízfogyasztását éves szintre vetítve;



a harmadik évtől kezdődően az ötödik év végéig pedig a megelőző teljes éves
vízfogyasztás

arányában osztják szét egymás között, a társulásban résztvevő önkormányzatok abból a célból,
hogy a vízdíjat terhelő amortizáció egyenlő legyen.
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3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni az amortizációs költséggel, melyről a döntést követő 8
napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt. Az amortizációs költség mértékéről a Társulás dönt,
figyelemmel a III. fejezet 3. pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.
4.) Az üzemeltető által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltető félévenként, a
félévet követő 15 napig átutalja a társulásnak.
A társulás az összeg megérkezésétől számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a társult tag
önkormányzatoknak, akik ezt az összeget elkülönítetten tartják nyilván.

Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévő víziközmű vagyon beruházásra, felújításra kell
fordítani, melyről az érintett települési önkormányzatok döntenek. Ez a szabály a beruházás
átadását követő öt évig él. Ezt követően a vagyon ténylegesen az önkormányzatok tulajdonába
megy át, öt év után mint közös tulajdon megszűnik, és a tagok által biztosított saját erő
arányában az önkormányzatok tulajdonába kerül. Amennyiben a beruházás megvalósítása
során az egyes településeken létrejövő beruházási részek értékeinek aránya eltér a ténylegesen
biztosított saját erő-arányoktól, akkor a vagyontárgyak a tulajdonba adása a beruházás
helyeihez igazodik.

VII.

TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE, FELÜGYELETE

1.) A Társulás felügyeleti szerve: Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács.
2.) A Társulás működésének ellenőrzését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási
Tanács Pénzügyi Bizottsága végzi évente egy alkalommal, melyről a társulásnak be kell
számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.

VIII.

TAGSÁGI JOGVISZONY

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel
elfogadott határozatával válik érvényessé.
2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás megvalósításának
teljes befejezéséig, teljes körű pénzügyi elszámolásig nem mondhatják fel.
3.) Társulás megszűnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás műszaki
átadás-átvételét követő 5 év után szűnik meg.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
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1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.
2.) A Társulási Megállapodás a beruházás műszaki átadásától, átvételétől számított 5 évig szól.
3.) A tervezési díjat …………………..-ig fizetik ki társult önkormányzatok az ÉARFÜ részére.

X.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A Társulás beruházásnak költségvetése (össz költség, támogatás, önerő
települési megbontásban)
2. sz. melléklet: Településenként fizetendő önerő összege a tervezési költségekre.
3. sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházás kimutatása.

Kelt:…………………………………..
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
1. SZ. MELLÉKLETE
Ivóvízminőség-javító program teljes költsége

1.358.808.602 Ft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. SZ. MELLÉKLETE
Településenkénti pályázatírás ÉARFÜ részére fizetendő önerő mértéke

Település

Lakos (fő)

Önerő (Ft)

22.695

5.223.966

Fegyvernek

6.887

1.587.778

Kengyel

4.238

977.058

Örményes

1.140

262.824

Kuncsorba

734

169.222

Tiszatenyő

1.965

453.025

Tiszabő

2.025

466.858

Törökszentmiklós

