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MEGÁLLAPODÁS
a Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásáról
16. számú módosítás
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A 244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet Jász-Nagykun-Szolnok Megyében Mezőtúr székhellyel, 4607.
jelzőszámmal új területfejlesztési – statisztikai kistérséget hozott létre.
A Mezőtúri Kistérség önkormányzatai – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 87. § alapján – annak érdekében, hogy
−
−

a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz szélesebb körben jussanak hozzá,
együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával, állami normatív működési támogatás
igénylésével magasabb szintű ellátást, szolgáltatást biztosítsanak

testületeik döntése alapján az alábbi feltételekkel Társulási Megállapodást kötöttek.
1. A társulás neve, székhelye:
Berettyó-Körös Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás)
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
− Kétpó Község Önkormányzata
5411 Kétpó, Almássy tér 1.; Keresztes Péter Pál polgármester
− Mesterszállás Község Önkormányzata
5452 Mesterszállás, Szabadság u. 24.; Kiss Gábor polgármester
− Mezőhék Község Önkormányzata
5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1.; Fórizs Ágnes Karolina polgármester
− Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.; Herczeg Zsolt polgármester
− Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.; Vida Tamás polgármester
2.1. A Társulás tagját a tagönkormányzat polgármestere képviseli. A polgármestert a Társulási
Tanácsülésen az alpolgármester helyettesítheti.
2.2. Amennyiben a tagönkormányzat képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatában erre
felhatalmazza a jegyzőt, úgy a polgármester helyett a jegyző is képviselheti a tagönkormányzatot. A
felhatalmazásról a polgármester írásban tájékoztatja a Társulást. (továbbiakban együtt: Társulás tagja)

2/20

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
3.1. A Társulás településeinek lakosságszám 2016. január 1-ei állapot szerint:
− Kétpó Község Önkormányzata 697 fő
− Mesterszállás Község Önkormányzata 750 fő
− Mezőhék Község Önkormányzata 356 fő
− Mezőtúr Város Önkormányzata 17.572 fő
− Túrkeve Város Önkormányzata 9.121 fő.
3.2. A Mötv. 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni.

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
4.1. A társulás célja- és feladata:
4.1.1. A Társulás önkormányzatai együtt kívánnak működni a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján:
4.1.1.1.
településfejlesztés,
4.1.1.2.
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
4.1.1.3.
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
4.1.1.4.
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
4.1.1.5.
sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátásában.
4.1.2. A Társulásra át nem ruházott feladatokat az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
4.1.3. A Társulás a 4.1.1 pontban meghatározott feladatok ellátása során
4.1.3.1.
szakmai és komplex program előkészítő,
4.1.3.2.
javaslattevő,
4.1.3.3.
programmenedzselő,
4.1.3.4.
koordináló,
4.1.3.5.
döntést hozó, végrehajtó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő,
4.1.3.6.
az intézmények hatékonyabb működése érdekében végzett szervező,
4.1.3.7.
a tevékenységek színvonalát javító
tevékenységet folytat.
4.1.4. A fenti feladatok ellátása során követendő eljárást e megállapodás rögzíti.
4.1.5. A vízi létesítmény építése, folyadék szállítására szolgáló közmű építése feladat ellátásához
kapcsolódó speciális szabályozást a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
4.1.6. A Társulás a megállapodás 4.1.1 pontjában meghatározott feladatok összehangolt és szervezett
ellátása érdekében adatokat kérhet. Az adatkérés során a jogszabályokban előírt követelmények
szerint köteles eljárni.
4.1.7. Az adatbázissal szemben követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek
elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.
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4.2. A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
4.2.1. Fő tevékenységek TEÁOR ’08 besorolás szerint:
42.21
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91
Vízi létesítmény építése
84.11
Általános közigazgatás
84.12
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás)
igazgatása
84.13
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

4.2.2. Az alaptevékenység szakágazata:
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Alaptevékenysége a közfeladatként meghatározottak ellátása.
4.2.3. Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130
013390

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Egyéb kiegészítő szolgáltatások

041140
045220
046010
047310
054010
063010
063080
072112
076010
081010
082010
084010

Területfejlesztés igazgatása
Vízi létesítmény építése
Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
Turizmus igazgatása és támogatása
Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
Vízügy igazgatása
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Egészségügy igazgatása
Sportügyek igazgatása
Kultúra igazgatása
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel,
egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális szolgáltatások igazgatása

104042
109010

4.3. A társulás részletes feladatai:

4.3.1. A/ Döntés előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladatok
4.3.1.1.
−
−
−
−

A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése
indokolt,
fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami, külső és helyi forrásokat,
vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel az együttműködésnek milyen eljárása és
módozata lehet (az ilyen irányú alternatívák elemzését előnyeivel, hátrányaival számba
kell venni),

4/20

−
−
4.3.1.2.
−
−
−
4.3.1.3.

4.3.1.4.
−
−
−
4.3.1.5.
−
−
−
−
4.3.1.6.
−
−

a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az
érdekeket össze kell hangolni,
a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.
A Társulás (a program előkészítést követően) a programmenedzselés során:
figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a
szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések
megkötéséről,
a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok
lebonyolításáról.
A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig (ha a feladat folyamatos
működtetést kíván a működtetés során) valamennyi résztvevő munkáját összefogja,
szervezi.
A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:
megteszi a döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket,
komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása
céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.
Az intézmények hatékonyabb működése érdekében végzett szervező munka során:
felméri a kistérségben jelentkező szükségleteket és az azok kielégítéséhez rendelkező
kapacitásokat,
a fajlagos költségek csökkentése érdekében gondoskodik arról, hogy az intézmények,
közszolgáltatások szabad kapacitásai – elsősorban a kistérségen belül – ki legyenek
használva,
a kistérségen belül kellően ki nem használt kapacitások hasznosítására más
kistérségekkel, településekkel külön megállapodást köt,
a vállalkozói szféra által is végezhető közszolgáltatások ellátására közös (vagy
egyeztetett) megbízást ad.
A tevékenységek színvonalát javító munka során
a kor követelményeinek megfelelő és a jövőbe mutató, kistérségi szinten összehangolt
szakmai programokat dolgoz ki,
figyelemmel kíséri a minőségi követelmények teljesítését.

4.4. Ágazati feladatok
4.4.1. Területfejlesztési feladatok (településfejlesztés):
4.4.1.1.
A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a Társulás tagjai, és
a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek
keretében:
4.4.1.2.
Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.
4.4.1.3.
Kidolgozza és elfogadja a kistérség komplex stratégiai fejlesztési programját és az ennek
figyelembevételével készített részletes programokat. Ellenőrzi azok megvalósítását.
4.4.1.4.
Pénzügyi tervet készít a programok megvalósítása érdekében.
4.4.1.5.
Véleményt nyilvánít a megyei fejlesztési koncepciókról, programokról (különösen
azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően).
4.4.1.6.
Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésében.
4.4.1.7.
Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához.
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4.4.1.8.
Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel
rendelkező szervezeteknél.
4.4.1.9.
Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
4.4.1.10. Kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal.
4.4.1.11. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
4.4.2. Vízi létesítmény építése, folyadék szállítására szolgáló közmű építése (településfejlesztés):
4.4.2.1.
KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítására irányuló pályázat benyújtása és teljes körű
lebonyolítása.
4.4.2.2.
A KEOP-1.3.0 pályázattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása jelen
együttműködési megállapodás 1. számú mellékletében kerültek részletezésre.
4.4.3. Munkahelyteremtés, munkanélküliség
kapcsolatos feladatok):

csökkentése

(gazdaságszervezéssel

és

turizmussal

4.4.3.1.
A kistérségi területfejlesztés során támogatja az új munkahelyek létesítését célzó
beruházásokat.
4.4.3.2.
A munkahely teremtés érdekében szorosan együttműködik a kistérségben működő
intézményekkel, vállalkozókkal, és azok szakmai, érdekvédelmi szervezeteivel.
4.4.3.3.
Ösztönzi és támogatja a már meglévő munkahelyek megőrzését, a rendelkezésére álló
kapacitások jobb kihasználását.
4.4.3.4.
Összehangolja a kistérség önkormányzatainak vállalkozás élénkítő tevékenységét.
4.4.3.5.
A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. A kistérség egyes településein
túlmutató, a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvényeket szervez,
kiadványokat szerkeszt.
4.4.3.6.
A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös
megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is. Vizsgálja közös
TOURINFORM Iroda kialakításának lehetőségeit.
4.4.4. Egészségügyi feladatok (Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások)
4.4.4.1.
4.4.4.2.
4.4.5.

A Társulás dolgozza ki a kistérségi szolgáltatásfejlesztési koncepciókat, programokat.
A kistérségben hétközi-hétvégi központi ügyelet működtetése.

Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások):

4.4.5.1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a szolgáltatásokat
végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
4.4.5.2. A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
4.4.5.3. Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési
normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem
fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének
összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai
fedezetének biztosítására a társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek. E
célra a Társulás saját pénzügyi alapja is igénybe vehető. A Társulás által fenntartott
intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni.
Az intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal
egyetértésben a Társulási Tanács dönt.
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4.4.5.4. A 2011-es évtől a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ térítési
díjai Mezőtúr város, míg a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona térítési díjai
Túrkeve város szociális rendeletébe kerülnek beépítésre.
4.4.5.5. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ intézményen belül működő szakmai egység.
4.4.5.6. Család és gyermekjóléti szolgáltatások tartalmi meghatározása: „A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben” (továbbiakban: Gyvt.) a családés gyermekjóléti szolgálta alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok,
valamint a családsegítés „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény” (továbbiakban: Szt.), szerinti összefüggő feladatok ellátása.
4.4.5.7. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátási területe Kétpó, Mezőhék, Mezőtúr,
Mesterszállás, Túrkeve települések és azok közigazgatási területe.

4.4.6.

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások):

4.4.6.1. A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
4.4.6.2. Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési
normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem
fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének
összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai
fedezetének biztosítására a társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek. E
célra a Társulás saját pénzügyi alapja is igénybe vehető. A Társulás által fenntartott
intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni.
Az intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal
egyetértésben a Társulási Tanács dönt.
4.4.7.

Sport, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (sport):

4.4.7.1. A Társulás összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló
létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
4.4.7.2. Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos
sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben
való együttműködést.
4.4.7.3. Együttműködik az utánpótlás-nevelés, a sport tehetséggondozás területén.
4.4.7.4. Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását,
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
4.4.7.5. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport
feltételeinek és színvonalának javítását.
4.4.7.6. Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben a működő sportszervezetek társadalmi
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítésére.
4.4.7.7. Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati
feladatokban.
5.

A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazati arány:
5.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
5.2. A Társulás tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek a döntéshozatal során.

6.

A döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei:
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6.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha négy fő jelen van.
6.2. A társulási határozat elfogadásához a jelen lévő társulási tagok egyhangú igen szavazata szükséges.
6.3. A 6.2 ponttól eltérően minősített többségű döntés szavazati aránya a Társulás összes tagjának egyhangú
igen szavazatát jelenti.
6.4. Minősített többség szükséges a Társulás megszüntetésére irányuló döntés meghozatalára, a megszüntetés esetén a vagyon felosztására, a tag kizárására irányuló döntés meghozatalára.
6.5. A Társulás a döntéseit nyílt szavazással hozza.
6.6. A Társulás tagja a Társulási Tanács döntési javaslatának elfogadását kézfelemeléssel jelzi (szavazás
módja).
6.7 Társulási Tanács
6.7.1 A Társulási Tanács üléseit évente legalább négyszer, negyedévenként, a Társulási Tanács által meghatározott időpontban tartja.
6.7.2 A Társulási Tanács ülésén a tagönkormányzatok jegyzői és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat képviselője állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt.
6.7.3 A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti
6.7.3.1 bármely tag a napirend megjelölésével,
6.7.3.2 az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője.
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.7

Az elnök a fenti esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a tanácsot összehívni.
A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének rendjét, az előterjesztések tartalmi és
formai követelményeit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt helyettesítő
elnökhelyettes vezeti le.
A Társulási Tanács határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

6.8 A Társulási Tanács üléseiről a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok
szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.
6.9 A jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács ülésén aláírásra kijelölt tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet,
az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
és a társult önkormányzatok részére. A társult önkormányzatok részére küldött jegyzőkönyvhöz
mellékelni kell a hozott döntések hiteles jegyzőkönyv kivonatait is.
6.10 A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
6.11 Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben (bármely társulási tag
önkormányzatának eltérő véleménye esetén) a tanács a döntését újra tárgyalhatja.
6.12 Az újratárgyalást - a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével - az aggályokat megfogalmazó
testület polgármesterének kell a Társulás elnökénél bejelenteni.
6.13 A Társulás hatáskörébe tartozó ügyben a tanács dönt.
6.14 A Társulás a hatáskörébe tartozó ügyben döntését megelőzően a tagönkormányzatok véleményét kikérheti.
6.15 Amennyiben a Társulás olyan döntést kíván hozni, amely a Társulási Megállapodás módosítására, a
Társulás költségvetésére, vagy a Társulás tagjának hozzájárulására irányul a döntési szándék elhatározását követően az érintett tagönkormányzatok határoznak a döntési javaslatról, majd a Társulási
Tanács.
6.16 A Társulási Tanács döntése: határozat
6.17 A határozat általános érvényű döntés, a működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.
6.18 A Társulási Tanácsán jóváhagyását megelőzően a Társulás elnöke aláírásával képviselheti a
Társulást azokban az esetekben, amikor az sürgős vagy technikai okok miatt szükségessé válik, és ez
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nem változtat a Társulás tagönkormányzatainak jogérvényesítési lehetőségein, kötelezettségein vagy
ezek elkerülése a Társulási Tanács döntésétől függően sem befolyásolható. A Társulási Tanács
kötelezi a Társulás elnökét, hogy ezen meghozott döntések esetében haladéktalanul tájékoztassa a
Társulási Tanácsot és kérje a Társulási Tanács utólagos hozzjárulását.
7.

A közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye:
7.1. BKTT Szociális Szolgáltató Központ (Székhely: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 27.)
7.2. BKTT Idősek Otthona (Székhely: 5420 Túrkeve, Ecsegi u. 13.)

8.

A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módja
8.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás fenntartásához pénzügyi hozzájárulást teljesítenek. A tagönkormányzat által fizetendő pénzügyi hozzájárulás tagdíjként, feladat ellátási költségként
vagy a Megállapodásban meghatározott egyéb formában fizethető meg. A pénzügyi hozzájárulás mértékét az éves költségvetésben kell megállapítani.
8.2. A Társulás tagjai a többcélú Társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alapot
hozhatnak létre.
8.3. Kötelező befizetés
8.3.1.

8.3.2.

A települési tagönkormányzat évenként - az önkormányzat folyó évi költségvetésének
tervezésénél figyelembe vett népességszám után számított, a Társulási Tanács által megállapított
összegű – hozzájárulást, tagdíjat fizet.
A Társulási Tanács által meghatározott tagdíjat a tagönkormányzatoknak négy egyenlő
részletben - az első részlet a költségvetési év március 31-ig, a második részletet június 30-ig, a
harmadik részletet augusztus 31-ig, a negyedik részletet november 30-ig - kell megfizetniük.

8.4. A feladat ellátási költség a Társulási Tanács által megállapított összeg.
8.4.1. A Társulási Tanács által meghatározott feladat ellátási költséget a tagönkormányzatoknak
minden hónap 15. napjáig - tizenkét részletben - kell teljesíteniük oly módon, hogy a január és
február hónapokra esedékes részlet havi összegei megegyeznek az előző költségvetési év utolsó
hónapjában megfizetett feladat ellátási költség összegével, március hónaptól december hónapig a
Társulás költségvetésében megállapított feladat ellátási költség éves összegét kell egyenlő
részletekben megfizetni, csökkentve a januári, februári hónapokra már kifizetett összegekkel.
8.4.2. A feladat ellátási költség megfizetésének tagönkormányzat által fizetendő összegéről, a fizetendő
részletekről, esedékességről a Társulás elnöke írásban tájékoztatja a tagönkormányzatokat.
8.5. A KEOP-1.3.0. pályázat előkészítése kapcsán az ÉARFÜ Kht.-val kötött megbízási és felhasználási
jog átruházására irányuló szerződésben vállalt kötelezettséget a Közreműködő szervezet
útmutatásának megfelelően a tagönkormányzatok lakosságszám arányosan osztják szét, míg a
pályázat beadásával és a projekt lebonyolításával kapcsolatos költségeket a tagönkormányzatok a
településre jutó beruházás arányában fizetik be a Társulás számlájára.
8.6. A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok
kötelesek a Társulásnak átadni.
8.7. Egyéb források:
8.7.1. állami támogatás, hozzájárulás,
8.7.2. állami pályázati forrás,
8.7.3. gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
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8.7.4. a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben
fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadék,
8.7.5. az alapból kihelyezett összeg hozadéka.
8.8.

A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás elnöke - távollétében vagy akadályoztatása, vagy az
elnök felhatalmazása esetén az elnökhelyettes - gyakorolják.
8.9. A tagönkormányzatok tagdíj befizetést elsősorban a Társulás irodai feladatainak ellátására fordítják. A
felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tagönkormányzatok által elfogadott tagdíj nem nyújt
fedezetet az iroda működtetésére, úgy a tagok teljesítik a működéshez szükséges további befizetést.
8.10. Mezőtúr Város Önkormányzata kijelenti, hogy a költségvetésében megállapított előirányzat alapján
teljesíti a pénzügyi kötelezettségeit a Társulás felé és a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, mint a
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv sem köteles a társulási feladatok
előfinanszírozására.
8.11. A Társulás Tagja által a Társulásnak befizetendő pénzügyi hozzájárulást banki utalással kell a Társulás
pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett számlára átvezetni.

9.

A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
9.1. Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek jelen megállapodásban rögzített időpontig nem tesznek eleget, 15 napos határidő megjelölésével a tagönkormányzatot a Társulás Elnöke
írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére.
9.2. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a Társulási Tanács újabb felhívást eszközöl 30 napos fizetési
határidő megjelölésével. A Társulási Tanács határozata tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésére
való felhívást, a teljesítés határidejét, továbbá a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményét.
9.3. A felek megállapodnak abban, hogy a Társulás tagja felhatalmazza a Társulást arra, hogy a tagönkormányzat Társulás felé fennálló lejárt tartozását beszedési megbízás benyújtásával szedje be a tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójától.
9.4. A Társulás a pénzügyi befizetés nem teljesítése esetén minősített többséggel dönthet a tag kizárásáról.

10.

A társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje
10.1. A Társulás a vagyonát az önkormányzatok vagyonától elkülönítetten kezeli és tartja nyilván, amelynek
módjáról a Társulás tanácsa külön határozatot hoz.
10.2. A Társulás a tagönkormányzatok által rendelkezésre bocsátott ingatlanokban működik.
10.3. Az ingatlanok használata térítésmentes. A Társulás az ingatlanok fenntartási költségeinek használathoz
köthető arányos részét, kizárólagos használat esetén az egészet a tulajdonos önkormányzat részére megtéríti.
10.4. A Társulás a működése során a saját ingóságait használja, arról külön nyilvántartást vezet.

11.

Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések
11.1 A Társulás intézménye felett a Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat.
11.2 Az intézmény felett a Társulási Tanács - az alább meghatározott kivételekkel - gyakorolja az Áht 9. §ban meghatározott irányítási, felügyeleti jogait.
11.3 Az intézmény vezetője felett az Áht. 9. § c) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsa gyakorolja, míg az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.
11.4 A Társulási Tanács az Áht. 9. § h), i), j) pontjaiban meghatározott jogkör gyakorlását a Társulás elnökére ruházza át.
11.5 Az Áht. 9/B §-ban meghatározott felügyeleti jogokat a Társulás elnöke gyakorolja az intézmények felett.

12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján
más tagok részére történő) feladatellátás módja
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12.1A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben olyan feladatellátást végez a Társulás, amely nem minden tagönkormányzatot érint, úgy a feladatellátáshoz csak az érintett tagönkormányzatok teljesítenek
pénzügyi hozzájárulást. Ennek mértékéről, a megfizetés módjáról és esedékességéről a Társulás elnöke
írásban tájékoztatja az érintett tagönkormányzatokat.
12.2A felek megállapodnak abban, hogy az olyan feladatellátással kapcsolatban, amely nem minden településre terjed ki a Társulási Tanácsülésen, csak a szolgáltatással érintett települések alkotnak véleményt,
tesznek érdemi módosító javaslatot. Ezekben a kérdésekben a Társulás többi tagja is szavazati joggal
rendelkezik.
12.3A felek megállapodnak abban, hogy Kétpó Község Önkormányzatának a társulás belső ellenőre ellenőrzési feladatot nem lát el, arról Kétpó Község Önkormányzata önállóan gondoskodik.
13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A Társulás intézményei által nyújtott szolgáltatásokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően bárki igénybe
veheti, de az igénybevétel során előnyben kell részesíteni a tagönkormányzatok területén élő személyeket.
14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége
14.1A Társulás működéséről a Társulás elnöke évente beszámol a Társulási Tanácsnak. A Társulási Tanács a
beszámolót megtárgyalja és annak elfogadását követően tájékoztatásul megküldi a tagönkormányzatoknak.
14.2A beszámoló elkészítésének és megtárgyalásának határideje megegyezik a pénzügyi beszámoló elkészítésének, megtárgyalásának határidejével.
15. A társulás működésének ellenőrzési rendje
15.1 A Társulás ellenőrzéséről a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre gondoskodik a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, tekintettel a 12.3 pontban foglaltakra.
15.2 A Társulási Tanács elfogadja az éves belső ellenőrzési tervet, amely alapján a belső ellenőr elvégzi az
éves ellenőrzést. Az elvégzett ellenőrzésekről szóló éves jelentést a Társulási Tanács tárgyalja meg és
fogadja el a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint.
15.3 A felek megállapodnak abban, hogy a belső ellenőr társulási feladatainak ellátására a tagönkormányzatok a Társulás éves költségvetésében biztosítják a fedezetet.
16. A megállapodás módosításának feltételei
16.1A Társulás vagy annak bármely tagönkormányzata kezdeményezheti a Társulási Megállapodás módosítását.
16.2A Megállapodás módosítására irányuló kezdeményezést a Társulási Tanácsnak kell megtárgyalnia, az
így elfogadott Társulási Megállapodás szöveget meg kell küldeni elfogadás céljából a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-testületek által elfogadott megállapodás elfogadásáról a Társulás
hoz döntést.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás
17.1 A Társulás tagja az Mötv 89. (1)-(2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társulás tagönkormányzatának képviselő-testülete –naptári év végével, legalább hat hónappal korábban meghozott döntéssel - dönthet a Társulásból való kiválásról.
17.2 A Társulási Tanács minősített többséggel dönthet a Társulás tagjának Társulásból való kizárásáról,
amennyiben a tagönkormányzat a társulási határozatban részére megállapított hozzájárulást nem fizeti
meg a Társulásnak.
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kötelezettsége, módja1
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja
18.1A Társulás tagjai e megállapodás alapján a megállapodás aláírásától számított legalább 3 évre, a Társulás
által benyújtott KEOP-1.3.0. pályázat vonatkozásában az Európai Uniós szabályoknak megfelelően a
projekt befejezéstől számított legalább 5 évig vállalják az együttműködést.
18.2A Társulás megszűnik, ha:
18.2.1 annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja,
18.2.2 ha a Társulásban csak egy tag marad
18.2.3 jogszabályban meghatározott esetekben.
18.3A Társulás megszűnése esetén, a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok között –
minősített többséggel hozott döntés alapján – kell felosztani.
18.4A felek megállapodnak abban, hogy a vagyonfelosztás elve a tagok vagyoni hozzájárulását veszi alapul.
18.5Amennyiben a felek az előző pontban meghatározottól el kívánnak térni, úgy a felek a Társulás
megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják
fel.
2

19. Vegyes rendelkezések
Az Ávr. 4. § (1) bekezdése alapján az Áht. 8. § (2) bekezdése szerinti közös alapításról az alapító szerveknek
Társulási Megállapodást kell kötniük, amelynek tartalmaznia kell:
−
−
−
−

az alapítás költségeinek forrását alapítók szerint
a folyamatos működtetés, üzemeltetés feltételeit, ezen belül az alapítók hozzájárulásának arányát, mértékét, éves megállapításának módját,
az irányítási jogok gyakorlásának módját, esetleges megosztását vagy valamely alapító szerv részére történő kizárólagos biztosítását (Lsd. 11. pontban leírtak)
a közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályait, és

rendelkezést a jogszabályban foglalt egyéb kérdésekről.
20. A Társulás tagjai a megállapodásban rögzítik azt, hogy a Mötv. 95. § (4) bekezdésében meghatározottak
alapján a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
21. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás elnöki feladatait a települések polgármesterei a
tagönkormányzatok nevének ABC sorrendje szerint, ciklusonként egymást váltva töltik be.
22. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, vagy megállapodás részletesebb szabályainak kialakítására külön megállapodást köthetnek, bármely fél kérelmére.
Mezőtúr, 2016. október __.
ZÁRADÉK
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A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:

Polgármester neve és aláírása

Kétpó Község Önkormányzata
PH.
Keresztes Péter Pál
Mesterszállás Község Önkormányzata
PH.
Kiss Gábor
Mezőhék Község Önkormányzata
PH.
Fórizs Ágnes Karolina
Mezőtúr Város Önkormányzata
PH.
Herczeg Zsolt

Túrkeve Város Önkormányzata
PH.
Vida Tamás

A Társulási Megállapodás 16. módosítása 2017. január 1. időponttal válik hatályossá.
Mezőtúr, 2016. október __.

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának 14. módosításához tartozó
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1. számú melléklete

KEOP-2009-1.3.0 ivóvízminőség javító pályázati program
benyújtásának és lebonyolításának részletes feltételrendszere
A tagönkormányzatok az Észak-alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mezőtúri kistérség
ivóvízminőség-javító programjának megvalósítására vállalkoznak a KEOP-2009-1.3.0 pályázat
benyújtásával és megvalósításával, mely feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a
környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság
számára. A Mezőtúri kistérség önkormányzatai a KEOP-2009-1.3.0 pályázat benyújtására nem hoznak
létre külön ivóvízminőség-javító önkormányzati társulást, hanem a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
keretei közé emelik be azt oly módon, hogy a Társulás alaptevékenységei közé felveszik a pályázat
teljes lebonyolításához szükséges szakfeladatokat.
Az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a
környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert a KA (Kohéziós Alap) foglalja össze. A
támogatási cél a Kormány Új Magyarország Fejlesztési Program környezeti fejlesztéseihez, ezen belül
az „egészséges, tiszta települések” megteremtését szolgáló beavatkozási csoporthoz kapcsolódik.
Mivel a projekt-előkészítési munka kezdetekor még nem volt megállapítható a résztevő
önkormányzatok köre, és az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Társaság (Továbbiakban ÉARFÜ Kht.) felismerte ezen kiemelkedő jelentőségű projekt szükségességét,
az előkészítési források elnyerése érdekében kezdeményezte az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Program II. ütemének előkészítését az ívóvízminőségi problémával rendelkező önkormányzatok
helyett és érdekében. Az ÉARFÜ Kht. sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
PEA3 Nagyprojekt Előkészítő Alapra és 750 millió Ft fejlesztési forrást nyert a II. ütem teljes
előkészítésére az NFH-ENV-2/2005 azonosító számú támogatási szerződés alapján (továbbiakban:
Támogatási Szerződés), amelynek finanszírozása a Támogató kezdeményezésére jogszabályváltozás és
támogatási szerződésmódosítás következtében átkerült a Környezet és Energia Operatív Programba
(továbbiakban KEOP).
Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés szerint az ÉARFÜ Kht. csak ideiglenes
kedvezményezett, ezért annak egyik végső kedvezményezettje a Berettyó-Körös Többcélú Társulás. A
Megállapodás jelen melléklete a Támogatási Szerződéssel és annak minden módosításával összhangban
értelmezendő. A Támogatási Szerződés jelen dokumentum elválaszthatatlan része.
A tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy az előkészítő szakasz az Észak-alföldi régióban
egységesen az összes érintett önkormányzat vonatkozásában együtt történik, ami befolyással van a
közbeszerzések lebonyolítására, szerződések megkötésére, az előkészítés költségének finanszírozására
és az előkészítési szakasz Támogatóval való elszámolására. Ennek érdekében együttműködni kötelesek
a többi e tárgyban létrejött társulással és közös felelősséget viselnek az előkészítés lebonyolításával
kapcsolatban.
Berettyó-Körös Többcélú Társulás a KEOP 1.3.0. kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós
pályázati konstrukcióból igényelhető támogatással a településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való
ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített
határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) Víz-higiénés osztályának
szakvéleménye alapján térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti
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ivóvízminőség-javító programot megvalósítja, a projekt gazdájaként azt menedzseli, a KEOP Irányító
Hatóságával, valamint a pályázati dokumentáció kidolgozását végző szakértő szervezetekkel
együttműködik, a projektben érintett résztvevők munkáját koordinálja a teljes megvalósítás
befejezéséig.
A Társulás a felhasználási jog átruházásáról szóló szerződésben foglaltaknak megfelelően vállalja,
hogy a társult települések ivóvízminőségének javítása érdekében az előkészítésre vonatkozó
Támogatási Szerződés keretében, közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott vállalkozók által elkészített
azon tanulmányok és szakmai anyagok átvételét az ÉARFÜ Kht-tól, amelyek szükségesek a Kohéziós
Alapra benyújtandó pályázathoz szakmai háttértanulmányként. Ezek a következők:
Az alprojektben érintett települések ivóvízminőségének javítása érdekében megtörtént azok
helyzetfeltárása, elkészültek az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, elvi vízjogi engedélyes
tervek, megszerezésre került az elvi vízjogi engedélyek és rendelkezésre áll vízmű rendszerenként a
104/1998. (V.22.) Korm. rendelet szerinti megvalósíthatósági tanulmányok.
Folyamatban lévő, későbbiek során készülő tanulmányok, szakmai anyagok, tenderdokumentációk:
1. tender keretében:EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése.
- Környezetvédelmi hatástanulmányok
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány az alprojektekre
- Pénzügyi és költség-haszon elemzés elkészítése az alprojektekre
- KEOP támogatási kérelem az alprojektre
2. tender keretében: A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése.
- Hálózatrekonstrukciós építési és vízjogi létesítési engedélyes tervek kiviteli terv szintű
tartalommal
- Tenderspecifikációk
3. tender keretében:Üzemeletetésre vonatkozó tanulmány elkészítése.
- Optimális üzemeltetői struktúra tanulmány
4. tender keretében:A kivitelező és a kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezési szerződés megkötése.
- Sárga FIDIC építési tender
- PIU szolgáltatási tender
- PR szolgáltatási tender
- Mérnök szolgáltatási tender
Valamint az ezekhez szükséges:
- Műszaki-szakmai felügyelet,
- Menedzsment munka, a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozók
munkájának nyomon követése
A Társulás Megbízási Szerződés keretei között felhatalmazza az ÉARFÜ Kht-t arra, hogy a még
elkészítendő tanulmányok, elvégzendő előkészítési feladatok vonatkozásban a közbeszerzési eljárást
lebonyolítsa. Az előkészítés támogatására megkötött Támogatási Szerződésben rögzített feltételek
alapján vállalja a Társulás a rá eső önerő biztosítását és a menedzsment költségek fedezését a
Megbízási Szerződésben meghatározott módon. A Megbízási Szerződés jelen dokumentum
elválaszthatatlan része.
A Társulás a saját nevében jár el a pályázat benyújtása érdekében és a Társulási Tanács döntései szerint
a projekt megvalósításában.
A tagönkormányzatok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten
történő ellátása céljából igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit. A
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tagönkormányzatok a KEOP 1.3.0 pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás egy részének
kiváltása érdekében megfontolják az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 16/2008. (III. 28.)
ÖTM rendeletében foglaltaknak megfelelően EU Önerő Alap pályázat benyújtásának lehetőségét.
A tagönkormányzatok a Berettyó-Körös Többcélú Társulás útján az Ötv. 8. § (4) bekezdésében
szabályozott egészséges ivóvíz közszolgáltatás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység fejlesztésére
vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal
összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott
ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás megvalósítására irányuló Északalföldi régió, Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Mezőtúri kistérséget érintő ivóvízminőség-javító program
részesei.
A tagönkormányzatok kötelezettségei
A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek
megfelelően a KEOP 1.3.0 program kapcsán az alábbi feladatokat valósítják meg:
Önálló projekt közös kidolgozása az ivóvízminőség javítás megoldására.
A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így
különösen a KEOP 1.3.0 programjában való részvétel. A Tagönkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a pályázat előkészítése kapcsán az ÉARFÜ Kht-val kötött megbízási
szerződésben és felhasználási jog átruházására irányuló szerződésben vállalt kötelezettséget
lakosságszám arányában, a pályázat benyújtásával, és a megvalósuló beruházással kapcsolatos
költségeket a településeken megvalósuló beruházás arányában osztják szét egymás között.
A tagönkormányzatok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával kialakított rendszert igénybe
veszik és azt a projekt befejezését követő 5, év végéig fenntartják és üzemeltetik.
A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.
A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi
érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a
továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel
szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.
A tagönkormányzatok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi ivóvíz-ellátási rendszer
szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított
felelősségi rendszert.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás feladatai:
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, a számviteli és
adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
- Működtetési költségek tervezése;
- Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
- Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
- Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
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-

Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
Előkészíti a projekt végrehajtáshoz 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 meglévő rendszeren létrejövő, a projekt által kialakított új
víziközmű vagyon rendszer üzembe adása, igénybevétele;
- Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés szerint
- A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, EU támogatási
szerződéseknek megfelelően.
- Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával kötelezettséget
vállalnak, hogy a beruházási saját erő biztosítása érdekében a társulás által az önkormányzatok
kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás megvalósítása, a társulás megszűnése
utáni időszakban az őket terhelő arányban jogutódként törleszteni fogják.
A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai:
A tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatási kérelem feltétele az önkormányzati
önrész biztosítása. A projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a pályázat beadásához
kapcsolódó döntés meghozatalakor külön képviselő-testületi határozattal hagyják jóvá és biztosítják a
költségvetésükben.
A II. ütem Előkészítés költsége az Észak-alföldi régióban: 871.410,123 e Ft, ami
tételekből tevődik össze:
750.000 e Ft támogatás
83.333 e Ft önkormányzati önrész (felhasználási jog átadásáról szóló szerződés)
38.077,123 e Ft menedzsment költség hozzájárulás; (külön megbízási szerződés)
871.410,123 e Ft összesen

a

következő

Az Észak Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program megvalósítását biztosító KEOP 1.3.0 pályázati
konstrukció keretében az – EU-támogatásra számot tartó, 2007 évi kezdésre ütemezett nagyprojektek
előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló – 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat szerinti
előkészítési fázisból a második fordulóba került és pályázatot benyújtó önkormányzatokat összefogó
önkormányzati társulások fedezik a fenti előkészítési költségeket, amelynek a végleges elszámolása az
előkészítési szakasz lezárása és a zárójelentés elfogadásakor történik.
Tulajdonjogi kérdések
A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:
- A tagönkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad átadása, egyes önkormányzatok
közös tulajdonába kerülő vagyonhányad tulajdoni hányad szerinti átadása.
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-

-

A vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás.
Üzemeltetésre történő fizikai átadás-átvétel.
A beruházás befejezése után a Társulás KEOP 1.3.0 pályázat megvalósítása során keletkező
vagyonát a társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonmegosztás módja a vagyon
természetben történő tulajdonba adása a társult önkormányzatok részére, a rögzített
költségviselési elvek és arányok alapján.
A vagyonmegosztást valamennyi tagönkormányzat által jóváhagyott, az elszámolásokat
részletező okiratban kell rögzíteni.

Üzemeltetés
A beruházás befejezését követően a Társulás kijelöli a tagönkormányzatok vonatkozásában a hatályos
üzemeltetési szerződések alapján már meglévő üzemeltető szervezeteket és átadja üzemeltetésre a
létrejött új víziközmű vagyont a mindenkori hatályos magyar és EU jogi normáknak, jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, különös tekintettel a 16/2006.(XII. 28.) MeHVM-PM együttes
rendeletre.
Az üzemeltetés során a Társulás garantálja a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer
életképességét, az eszközrendszer fenntartható fejlesztésének forrásait. A Társulás megteremti az
üzemeltetők közötti együttműködés feltételrendszerét és biztosítja a közöttük lévő munkamegosztást és
koordinációt az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.
Tagsági jogviszony különös szabályai
A tagönkormányzatok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben
biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján élnek. A tagönkormányzatok
tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló önkormányzat által befizetendő önrész teljes összege a
Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíthet.
Felmondó tagönkormányzat tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett
előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.
Felmondó tagönkormányzat a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a
támogatási szerződésben foglaltakat.
Nyilvánosság biztosítása
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján,
illetve a civil szervezetek bevonásával a beruházásra vonatkozóan teljes körű lakossági tájékoztatást
nyújtanak. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság
figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell
szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagönkormányzatok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a
tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és
elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a Társulás munkaszervezetének is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló
munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a
tagönkormányzatokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
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A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil
szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának
megőrzésére is.

Pénzügyi átvállalás lehetősége
Az egyes tagönkormányzatok, illetve a Társulás jogosult – külön megállapodás alapján – más,
gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tagönkormányzat helyett és nevében pénzügyi teljesítést
eszközölni, utólagos elszámolás mellett. A pénzügyi átvállalás nem érinti a tagönkormányzat jogait és
kötelezettségeit.
Nyilatkozat
A tagönkormányzatok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a központi és KEOP támogatás csak a
támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal
nyilatkoznak, hogy a beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem
kezdődtek meg.

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának 14. módosításához tartozó
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2. számú melléklete
Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Mezőtúr, 5400 Kossuth tér 1.

NYILATKOZAT
a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásához

Alulírott, Vida Tamás (Születési hely és idő:

; Anyja neve:

; Lakcíme:

) mint a Berettyó-Körös Többcélú Társulás (Mezőtúr 5400 Kossuth tér 1. adószám: 15577135-2-16)
Társulási Tanácsának hivatalos képviselője, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szervezeti Működési
Szabályzatának 1.15 pontja szerinti Társulás képviseletére vonatkozó felhatalmazás alapján, büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.

A Berettyó-Körös Többcélú Társulást létrehozó települési önkormányzatok (Kétpó, Mezőtúr, Mezőhék,
Mesterszállás, Túrkeve) szándéka a Társulási Megállapodás 10. számú, 2011. június 30.-i módosításának elfogadásával nyilatkozattétel időpontjában megfogalmazott szándéka a KEOP-1.3.0/2F/09-20100033 azonosítószámon nyilvántartott, Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítása és a
beruházás eredményeképpen létrejött víziközművek Támogatási Szerződés, Általános Pályázati Útmutató és a hatályos jogszabályok szerinti üzemeltetése.

Jelen nyilatkozat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 2014. október 20-án megkötött 14. Társulási
Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: Mezőtúr, 2014. júliusoktóber 20.
P.H.
…….…………………………
Vida Tamás
Társulási Tanács elnöke

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnöke által tett nyilatkozatban foglaltakat a
társulás tagjaként aláírásunkkal erősítjük meg és igazoljuk:
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Önkormányzat neve, határozat száma:

Polgármester neve és aláírása

Kétpó Község Önkormányzata
PH.
Keresztes Péter Pál
Mesterszállás Község Önkormányzata
PH.
Kiss Gábor
Mezőhék Község Önkormányzata
PH.
Fórizs Ágnes Karolina
Mezőtúr Város Önkormányzata
PH.
Herczeg Zsolt

Túrkeve Város Önkormányzata
PH.
Vida Tamás

