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Elıterjesztés   

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testület  
2014. február 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:   Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  és beszámoló a Társulás 

2013. évi mőködésérıl 

   
Ügyszám: I/1342/2/2014. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
I. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1//2010. (I.20.) 
határozatában úgy döntött, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító program 
végrehajtása érdekében a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-
Javító Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban: Társulás) csatlakozik és a Társulás 
Társulási Megállapodását elfogadja. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: 
Mötv.) törvény 157. § a) pontja 2013. január 1-án hatályos szabályozása 2013. január 1-
tıl hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvényt. Az Mötv. 146. § (1) bekezdésének 2014. január 1-ig 
hatályos rendelkezése szerint, a 2013. január 1. elıtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselı-testületeknek (Közgyőlés) felül kellett ezt vizsgálni, és a 
Mötv. rendelkezéseinek megfelelıen módosítani, mely 2013. június 27-én megtörtént. 
Szükséges a megállapodást ismételten felülvizsgálni, és néhány ponton módosítani. 
Egyrészrıl, pontosítani szükséges a munkaszervezet létrehozására vonatkozó szabályt, 
és egyértelmőbben elhatárolni a társulási tanáccsal összefüggı feladatokat ellátó 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a kifejezetten az 
ivóvízminıség-javító pályázati projekthez kötıdı feladatokat ellátó Projekt 
Megvalósítási Egység (PME) feladatait. 
A társulási tanácsra vonatkozó szabályozásban pontosítani kell a minısített többségre, 
valamint az ülések gyakoriságára vonatkozó rendelkezést, mert a Társulási Tanácsnak a 
képviselı-testületekhez hasonlóan – az Mötv. 95. § (3) bekezdésében írt utaló szabályra 
és a 44. §-ra figyelemmel – évente legalább hat alkalommal kell üléseznie. 
 
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezető tervezetét az 
elıterjesztés mellékleteként tanulmányozhatják, melyben a javasolt módosításokat 
vastagon szedve és aláhúzással jelöltük. A 36 oldalas Megállapodás tervezet, nagy 
terjedelme miatt csak elektronikus formában kerül kiküldésre a Képviselı-testület 
részére.   
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a társulási megállapodás 
módosításához valamennyi tagtelepülés képviselı-testületének döntése szükséges. 
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II.  
A Társulási Megállapodásnak az Mötv. 93. § 14. pontjára figyelemmel megállapított 
III.3. pont (Ellenırzési és beszámolási kötelezettség) 1. alpontja szerint a „polgármester 
– a Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján – legalább évente egyszer köteles 
beszámolni a képviselı-testületének a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a 
társulási cél megvalósulásáról.” A 2013 év vonatkozásában e beszámolási 
kötelezettségre tekintettel az alábbiakról kívánom a Tisztelt Képviselı-testületet 
tájékoztatni:  
A Társulási Tanács 2013 évben 8 ülést tartott, határozatképtelenség miatt ülés nem 
maradt el.  
A Tanács 2013. február 21-én fogadta el a Társulás 2013. évi költségvetésérıl szóló 
határozatát, a közbeszerzési tervet és döntött a Projekt Megvalósítási Egység (PME) 
felállítása tárgyában. E döntés szerint a 9 tagú PME tagjai a projektmenedzsment-
szervezet (K&Z Horizontál Kft.) 2 képviselıje, Dr. Kovács Attila és Rózsa Borbála, 
mint a PME vezetıje és helyettese, a Társulás elnöke, Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István, 
valamint késıbbi alelnöke, Dr. Iványosi Szabó András, Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata részérıl Hartyáni Gyula, a Bácsvíz Zrt. részérıl Balogh Zoltán, a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály 
csoportvezetıje, Balogh Zoltán, valamint a közbeszerzési eljárás során kiválasztott 
mőszaki ellenır és mérnök, továbbá a tájékoztatásért és nyilvánosságért felelıs 
szervezet képviselıi.  
A Társulás 2013. évi költségvetésének módosítására egy alkalommal került sor, 2013. 
december 6. napján.  A módosított kiadási fıösszeg 3.083.689 E Ft, a költségvetési 
bevételek összege 3.041.876 E Ft.. A bevételek és kiadások egyenlege 41.813 E Ft, 
ebbıl mőködési célú 20.178 E Ft, felhalmozási pedig 21.635 E Ft.  
A Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztató adatai szerint 
ezen idıszakban a bevételek 0,02 %-a, míg a kiadások 0,04%-a teljesült, az október 31-
én elfogadott III. negyedévi helyzetrıl szóló tájékoztató szerint pedig eddig az idıszakig 
a bevételek 0,08, a kiadások 0,11%-os teljesítést mutattak. A bevételek jellemzıen a 
támogatások, míg a kiadások a projekt megvalósítása érdekében beszerzett 10 elvi 
vízjogi engedély hatósági eljárása során felmerült igazgatási szolgáltatási díjakból, a PR 
tevékenységet ellátó szervezet részére fizetett elılegbıl, a projektmenedzsment 
szervezet megbízási díjából és a közbeszerzésekkel összefüggı kiadásokból tevıdnek 
össze. 
A fentieken túlmenıen a Társulási Tanács 2013. április 27-én fogadta el a 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, és döntött a 2014. évi költségvetési 
koncepcióról, 2013. szeptember 12-én kiválasztotta a projekt logóját, és november 21-
én elfogadta a szervezeti és mőködési szabályzatát.  
Mint Önök elıtt az ismert, a Társulás Kunadacs, Kunpeszér, Szabadszállás, 
Kunszentmiklós, Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag, Kecskemét, Helvécia, 
Ballószög, Fülöpháza, Kerekegyháza, Lajosmizse, Kunbaracs, Ágasegyháza, Városföld, 
Izsák, Orgovány, Kiskunfélegyháza, Gátér, Pálmonostora, Petıfiszállás, Fülöpjakab, 
Tiszakécske, Lakitelek, Tiszaalpár, Nyárlırinc, Bugac, Bugacpusztaháza tagtelepülések 
lakossága – elsısorban az emberi fogyasztásra szánt – egészséges ivóvízzel való ellátása 
érdekében, a „Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Program” 
elnevezéső, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő projekt megvalósítására alakult. A 
projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerzıdés 2012. július 2. napján 
lépett hatályba, és még ebben az évben kiválasztásra került a projektmenedzser 
szervezet, valamint a közbeszerzési tanácsadó. 
 2013-ban kiírásra kerültek a tervezésre-kivitelezésre, valamint a mérnöki tevékenységre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások, ezek eredményeként 2013. december 17-én aláírásra 
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került a Projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák 
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerzıdés. Szintén ezen a napon került aláírásra a 
Projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység 
ellátására vonatkozó megbízási szerzıdés. Elıreláthatólag a tervezés-engedélyezés 4,5 
hónapot vesz igénybe, ezt követıen kezdıdhetnek meg a kivitelezési munkálatok, 
melyek szerzıdésben foglalt befejezési határideje 2015. március 15. napja. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a közbeszerzési ajánlatok – az összességében legkedvezıbb 
ajánlat értékelési szempontja szerinti legkedvezıbb ajánlatban szereplı ellenszolgáltatás 
összege – ismeretében a Társulási Tanács felhatalmazta Elnök urat, hogy a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és a Belügyminisztérium felé 
járjon el a projekthez többletforrás biztosítása céljából. A kérelem szerint az 
elszámolható költség növekménye – figyelemmel a megtakarításra és a tartalékkeret 
felhasználásával – 980.584.321 Ft volt. A kedvezı döntés alapján volt meghozható a 
fenti közbeszerzési eljárásokban a lezáró döntés.  
A módosított támogatási szerzıdés szerint a projekt megemelt összes elszámolható 
költsége nettó 10.513.973.047 Ft, ebbıl támogatás 8.315.230.338 Ft, míg az önerı – 
mely teljes egészében BM Önerı Alap pályázatból finanszírozható – 2.198.742.709 Ft.  
A beruházás Lajosmizsét érintı része nettó 478.700eFt, melybıl a várost terhelı önerı 
nettó 95.800eFt lenne, de ezt a költséget a BM Önerı Alap biztosítja.  
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

I.  Határozat-tervezet 
.../2014.(...)  ÖH 
Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító  
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása és  
beszámoló a Társulás 2013. évi mőködésérıl        

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
elıterjesztés mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazza Basky András polgármestert annak aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2014. február 27.   

II. Határozat-tervezet 
.../2014.(...)  ÖH 
Beszámoló a Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító  
Önkormányzati Társulás 2013. évi mőködésérıl        

 
Határozat 

 
A Képviselı-testület elfogadja a Társulás 2013. évi mőködésérıl szóló elıterjesztés 
szerinti beszámolót. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2014. február 27. 
 
Lajosmizse, 2014. február 12.                                  
          Basky András s.k. 
                                                                                       polgármester  
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Az elıterjesztés melléklete 

 „Kék Víz” 
  

– Észak-Bács-Kiskun Megyei 
 

IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
 

 

 

 

Egységes szerkezetben az 1. és 2. számú, 2013. június 28-
án, és 2014. február ....-án kelt módosításokkal 

(a 2. számú módosítás vastagon szedve és aláhúzással jelölve) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kelt: 2010. február 12 
Módosítva: 2013. június 28. 

Módosítva (2.): 2014. február ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



6 
 

Tartalomjegyzék 
 
 

Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék ............................................................................................................. 6 
Preambulum .................................................................................................................... 7 
I.  A Társulás és a tagok neve, székhelye ................................................................... 8 
II. A tagok által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök ............................... 9 

III. A Társulás és a Társulási Tanács mőködési elvei ............................................... 11 

III.1. A Társulás általános mőködési elvei.............................................................. 11 
III.2. A tag által vállalt pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére irányadó 
eljárás ......................................................................................................................... 13 

III.3. Ellen ırzési és beszámolási kötelezettség ....................................................... 14 

III.4. A Társulás és szervei mőködése ..................................................................... 14 
IV. A Társulás költségei viselésének aránya............................................................... 18 
és teljesítésének feltételei .............................................................................................. 18 

IV.1. A Társulás vagyona ......................................................................................... 18 
V. A Társulás Munkaszervezete .................................................................................. 21 

V.3. A Projekt Megvalósítási Egység (PME) .......................................................... 21 

VI. Üzemeltetés .............................................................................................................. 21 
VII. Kiválás, kizárás, a Társulás megszőnése ............................................................ 22 
VIII. Záró rendelkezések.............................................................................................. 24 

Mellékletek..................................................................................................................... 29 
1. sz. melléklet: a Társulási Megállapodást elfogadó önkormányzati határozatok 
(1-31 sorszámú) ......................................................................................................... 30 
2. sz. melléklet: Költségvetési szerv alapító okirata ............................................... 31 

3. sz. melléklet: A résztvevı tagok felsorolása, és a tag ebbıl származtatott 
szavazatainak száma ................................................................................................. 32 
4. sz. melléklet: Üzemeltetıi szerzıdés (késıbb elfogadva) ................................... 35 

5. sz. melléklet: Üzemeltetıi Kézikönyv (késıbb elfogadva) ................................. 36 

6. sz. melléklet: A Tag Önkormányzatok által bevitt vagyontárgyak 
önkormányzatonkénti tételes leltára ....................................................................... 37 
7. sz. melléklet: A „Kék Víz” Projekttársulásra készített településenkénti 
beruházási költségbecslés ......................................................................................... 38 
8. sz. melléklet: A társult tagok 2003-2008. évi ivóvíz-felhasználásának mértéke 
és aránya .................................................................................................................... 39 
9. „Kék Víz”– Észak-Bács-Kiskun Megyei IVÓVÍZMIN İSÉG-JAVÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS mindenkori hatályos Törzskön yvi kivonata 
(Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság: Ikt. 03-TNY-556-
2/2013-773977, kelt Kecskemét, 2013. február 12.)................................................ 40 
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Társulási Megállapodása 
 

 
 
 
 

 

 
 

Preambulum 
 
 
 

A tagönkormányzatok képviselı-testületei (továbbiakban: Tagok) 
Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv), továbbá, a hatályos jogszabályok, 
különösen a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
 
„Kék Víz” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulás  
 
néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoztak létre. 
A társulás célja, hogy: 
- a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Programjának II., 
beruházási szakaszát – megvalósítsák,  
- ehhez Magyarország költségvetése, és az Európai Unió által biztosított 
vissza nem térítendı támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, 
- majd a beruházást követı üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak 
a résztvevı településeken. 
- A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében: 
− az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelı 

minıségő egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó 
lakosság számára; 

− az elıkészítı szakaszban felmért állapotnál lényegesen jobb állapotú 
ivóvízhálózat. 

 
A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos 
teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében hozták 
létre, s hogy az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is 
tiszteletben tartják. 
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I. A Társulás és a tagok neve, székhelye 
 
 

 
1. A tagok az önkormányzatuk hatáskörébe tartozó egészséges ivóvíz biztosítása 

érdekében, teljes konszenzussal, önkormányzati társulást hoztak létre 2010. 
február 12-én, amely Társulási Megállapodásukat ugyancsak teljes egyetértéssel 
módosították, és egységes szerkezetbe foglalták a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146. § (1) bekezdésébe 
foglalt kötelezettségüknek eleget téve, a 87-95. § - oknak megfelelıen.  

 
(A tagok hatályosított felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.) 

 
 

2. A társulás neve:  
 „Kék Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei 

Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
  
 Rövidített neve: „Kék Víz”   Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 

 
3. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiségő közüzemi közszolgáltató 
önkormányzati társulás, amelynek a jogállására vonatkozó adatokat a mindenkor 
hatályos és érvényes, Magyar Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonat 
tartalmazza. (9. sz. melléklet) 
4. A Társulás képviselıje: az elnök és az alelnök. 
5. A Társulás székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
6. A Társulás alapításkori vagyona: 1.000.000.-Ft 
7. A Társulási Megállapodás az ivóvízminıség-javítási és közszolgáltatási célok 
tagok számára történı megvalósítására, területi hatálya a társulásban résztvevı 
települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 
8. A Társulási Megállapodás idıbeli hatálya: 
A társulási megállapodás határozatlan idıre, de sikeres pályázás esetén legalább 
az Ivóvízminıség-javító Program Támogatási Szerzıdésében elıírt beruházási 
és mőködtetési idıtartamra jön létre. A társulási megállapodás módosítását, 
megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja csak a Társulási és 
Támogatási, illetve egyéb szerzıdésekben, megállapodásokban vállalt feltételek 
betartásával kezdeményezheti. 
9. A társulási megállapodást valamennyi település képviseletében a 
polgármester írja alá. 
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10. Nyilvántartásba-vétel: 
 - A Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot 
megküldi: 

− az aláírástól számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalnak, valamint,  

− a jóváhagyásától számított 8 napon belül a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának (MÁK) törzskönyvi 
nyilvántartásba-vétel céljából. 

− A Magyar Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonat (9. sz. 
melléklet) azokban a személyi és egyéb tartalmi kérdésekben, 
amelyeknek a változása egyébként nem igényel Társulási 
megállapodás módosítást, a Társulási megállapodás módosítása 
nélkül bármikor hatályosítható. Feltétel azonban, hogy a hatályosított 
Törzskönyvi kivonatot – legalább elektronikus úton – meg kell 
küldeni a Társulás tagjai részére. 

 
 
 

II. A tagok által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök 
 
 
 
1. A Társulás tagjai, a tagok, az ivóvíz biztosítás, mint közfeladat ellátásáért felelıs 
szervek, vállalják, hogy együttesen a következı – köz- és egyéb feladatokat 
valósítják meg, illetve az alábbi kötelezettségeket teljesítik együttesen: 
 
a) A tagok határidıben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntéseket és  
végrehajtják azokat. 
b) Együttmőködnek egymással és a projektben közremőködı egyéb szervekkel, 
szervezetekkel a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program tervezési szakaszának 
jogszerő befejezésében, a pályázatuk elıkészítésében, benyújtásában, a Támogatási 
szerzıdés és abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás 
mőködtetésében; 
c) Költségvetésük keretében, a tag település kalkulált vízigényének elve alapján 
biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját forrást (a Megállapodás 3., 
7. és 8. melléklete alapján); 
d) Költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz 
szolgáltatás hosszú távú, fenntartható mőködtetésének és fejlesztésének személyi, 
intézményi, pénzügyi és gazdasági feltételeit; 
e) Gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerő 
mőködtetésérıl és a kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról; 
f) Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintő jogszabályokkal 
összhangban, biztosítják a projekt mőködtetésének helyi jogszabályi feltételeit, 
g) A Társulás, illetve, a Társulás keretében a tagok, vállalják, hogy a 2007-2013. 
közötti programozási idıszakra vonatkozó hatályos támogatás-felhasználási és 
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eljárási szabályoknak megfelelıen járnak el, alkalmazzák az Európai Unió 
vonatkozó irányelveinek megfelelıen a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium által kidolgoztatott, Üzemeltetıi Mőködési Kézikönyvben foglaltakat, 
biztosítják a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanokat. 

 
 
 
 
 

Közös szervezeti, jogi feladatok: 
 
 

a) a Társulás jogszerő mőködésének biztosítása; 
b) a Munkaszervezet kijelölése; 
c) Projekt Megvalósító Egység (PME vagy PIU) kiválasztása 
d) lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú 

információáramlás megfelelı, elérhetı biztosítása, dokumentálása;  
e) egyes civil szervezetek, lakossági szervezıdések bevonása a kommunikációs 

tevékenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi 
önkéntes, jogkövetı elfogadtatásának elısegítése céljából; 

f) a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és 
külsı pénzeszköz, mint hitel, egyéb tıkebevonás stb.) biztosítása,  

g) a társulási célok és feladatok mentén a tagönkormányzati helyi jogalkotás és 
döntéshozatal tervszerő, de egyben rugalmas végrehajtása, 

h) a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel; 
i) a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
j) szakértıi, építési, közbeszerzési stb. szerzıdések megkötése; 
k) a minıségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
l) minél szélesebb körő közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a 

települések között; 
m) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási 

közös költségek megelılegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható 
pályázati forrásból vagy kötelezı a megelılegezése); 

n) a mőködtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos 
biztosítása, fenntartása; 

o) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során; 
p) az aktiválásban folyamatos együttmőködés. 
 
 
 

Mőszaki feladatok: 
 
 

a) a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok 
kivitelezésre történı megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, 
beleértve a környezetvédelemi tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, 
építési engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, 
költségtervek, elemzések, környezeti hatások – nem mőszaki – 
összefoglalója, valamint egyéb dokumentációk, amelyek szükségesek a 
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benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 
b) a helyszínek elıkészítése 
c) építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban 

való részvétel; 
d) együttmőködés a kivitelezıkkel; 
e) mőszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
f) a projekttel összefüggı egyéb felmérések, mőszaki megoldások, szervezési 

feladatokban való részvétel; 
g) a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek 

általi átadás-átvétele, üzemeltetésének biztosítása. 
 

 
III. A Társulás és a Társulási Tanács mőködési elvei 

 
 

III.1. A Társulás általános mőködési elvei 
 

1. A Társulás - az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi 
költségvetésbıl támogatott, jövedelemtermelı környezetvédelmi projektek támogatási 
címzettje (kedvezményezettje) lehet, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért felelıs 
önálló jogi személy, amelynek tagjai a társult helyi önkormányzatok.  
2. A kedvezményezett fogalma alatt a Társulást, tagönkormányzatok alatt azokat a helyi 
önkormányzatokat értjük, amelyek a projektben: 

o mint az adott közfeladat ellátásáért törvényi elıírások alapján felelıs 
szervezet vesz részt, és így –  

o az EU és a központi költségvetés által nyújtott támogatás jogosultjai, 
valamint 

o a projekt során megvalósuló eszközrendszer tulajdonosai lesznek, 
o azzal a feltétellel, hogy, mint a hatályos hazai jogszabályok alapján jogi 

személyként létrehozható, helyi önkormányzati társulások, fıszabályként 
a projekt lebonyolítását végzik, és e szerepkörben látják el a 
projektgazdai feladatokat is; 

o azt figyelembe véve, hogy a projekt jellegénél fogva, a helyi 
önkormányzatok társulásainak mőködési idıtartama legalább a projekt 
beruházási szakaszának lezárásáig tart – a Társulási Megállapodásban 
vállalt kötelezettség szerint.  

3. A társult önkormányzatok a megvalósítás és a Támogatási szerzıdés szerinti 
kötelezı idıszakra elfogadják a ”Bácsvíz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz- és 
Csatornamővek Zrt. által megadott 2003-2008. évi településenkénti ivóvíz felhasználás 
mértékét, a felhasználás mértéke szerint számítandó adat alapjaként. 
4. Az önkormányzat vagy (és) a társulás ellenkezı döntéséig - a tag önkormányzat 
társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell 
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok osztatlan közös 
vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a Mötv. 
90. § (4) bekezdése alapján.  
 
4.1. A vagyonszaporulat a Társulás tagjainak osztatlan közös tulajdona, amelyre a Ptk. 
Közös tulajdonra vonatkozó szabályai vonatkoznak, és amely a vízigényük alapján  
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kiszámított vagyoni hozzájárulásuknak megfelelıen teljesített önrész szerinti 
beruházás-arányosan illeti meg a tagokat a Mötv. 90. § (4) bekezdése alapján. 
 
4.2.A társult tagok megállapodnak abban, hogy a társulás fennállása alatt vagyoni 
hozzájárulásukat az alábbiak szerint teljesítik: 
 
– A projekt keretén belül megvalósított beruházások – a projekt területi 

elhelyezkedését, illetve mőszaki tartalmát figyelembe véve – régió típusú felosztás 
szerint kerül kivitelezésre. A projektrégió azon településeket fogja össze, melyek 
egy azonos, elkülöníthetı technikai-, technológiai rendszert használnak. A projekt 
régióban megépített beruházás költségeit a projektrégióban részt vevı 
önkormányzatok a 2003-2008. évek során mért átlagos víz végfelhasználás 
arányában viselik. 

– Az egyes települések már meglévı vízhálózatán végrehajtott rekonstrukciós 
beruházások költségeit, az egyes önkormányzatok teljes egészében saját maguk 
viselik. 

– A projektrégiók beruházásai együttesen adják a projekt teljes beruházási költségét.  
– A mőködési költségek tagok közötti elosztásának alapja a részt vevı 

önkormányzatok  2003-2008 évek során mért átlagos víz végfelhasználás aránya.  
 
 
5. A tagok a végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve szükséges 
beavatkozások szerinti teljes vagy részleges víziközmő vagyonukat leltárkimutatás 
alapján – szükség esetén, nyilvántartási értéken, beviszik a társulásba. Az egymás 
közötti elszámolás alapjaként – és nem üzleti elszámolás céljából – a nyilvántartási 
értéket fogadják el. Ez a nyilvántartási értéken bevitt vagyon nem képezi a 
késıbbiekben alapját a Társulás vagyonába kerülı vagyonnövekménynek. 
6. Amennyiben valamely bevitt vagyontárgy a beavatkozások során kicserélésre kerül, 
a lecserélt eszközt – ellenkezı megállapodás hiányában, és ha a cél szerinti közüzemi 
szolgáltatást nem akadályozza, vagy nem teszi lehetetlenné - az azt bevivı tag részére 
kell átadni, de a vagyonnövekmény tekintetében a keletkezett társulási közös tulajdon 
figyelembe-vételével. 
7. Az önkormányzati társulás tagjai rögzítik, hogy a társulásnak a saját, költségvetési 
szervezeti, mőködési feladatait a Projekt Megvalósítási Egység, illetve a végleges 
munkaszervezet kijelöléséig Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala útján látják el (díjazás nélkül, de tényleges költségei elszámolása 
fejében), míg az ivóvízminıség-javító projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására  Projekt Megvalósítási Egységet (PME) hoztak létre. 
8. A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen a költségvetési szervekre, az 
államháztartásra vonatkozó külön szabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.      
9. A Társulás a bevételeit és kiadásait az erre elkülönített számlán köteles 
nyilvántartani. Az Elnök a Tagok részére a számláról évente legalább egyszer – az éves 
költségvetési beszámoló keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést 
biztosítani. 
10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok, 
elsıdlegesen területi, lakossági stb. – szolgáltatására, továbbá a már meglévı 
üzemeltetési és közszolgáltatási szerzıdéseik Társulásuk számára való rendelkezésre 
bocsátására. A Társulás érdekkörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében 
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a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint üzleti titokra. 
11. A Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a program 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendık, 
nem érintettek részére csak a szükséges mértékben, korlátozottan, felhatalmazás alapján, 
a Társulás írásbeli engedélyével adhatják ki, kivéve a közérdekő adatokat, melyekkel 
kapcsolatban a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról 
szóló hatályos jogszabályok szerint járnak el. 
12. A társulás tagjai megállapítják, hogy a határozathozatal szempontjából társulási 
jogviszonyukban a szabályozásukkal azt kívánják elérni, hogy a határozatokkal minél 
több tag egyetértsen. (Az egyszerő- és a minısített többség számításának is a teljes 
taglétszám /30 tag/, és az összes szavazat /145/, és nem a jelenlévık száma és szavazata 
az alapja.) Ennek megfelelıen: 
 
- minısített szavazattöbbséghez az összes szavazatnak a legalább ¾-es többsége,  
legalább 109 szavazat, és egyidejőleg legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri az összes társult tag több mint felét (legalább 16 tag)  és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának felét. 
13. A minısített többséget nem igénylı kérdésekben az összes szavazat több mint fele, 
73 szavazat, és egyidejőleg az összes társult tag több mint felének, 16 tagnak a 
szavazata szükséges a határozathozatalhoz (egyszerő szavazattöbbség). 
14. A Társulási Tanácsban egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a felével.  
15. A Társulás a mindenkor hatályos Áht. és más hatályos jogszabályok alapján 
gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban 
állapítja meg. 
16. A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 
Társulásnak jogellenes (szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, 
többletköltséget okoznak, e magatartásukért felelısséggel tartoznak, és ezért a Társulási 
Tanács ıket az okozott kár, többletköltség megtérítésére kötelezheti. 
17. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A 
felmondásról szóló minısített többségő szavazataránnyal hozott - döntést a képviselı-
testület legalább a tárgy év június 30. napjáig köteles meghozni és a társulási Tanáccsal 
közölni.  
18. A társulás megszőnése kizárólag az év utolsó napjára szólhat. 
 
 

III.2. A tag által vállalt pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére irányadó eljárás 
 
 

1. A tagok által a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén a társulási tanács a fizetési határidıt követı 15. naptól azonnali 
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult az elnök útján.  
2. Amennyiben az inkasszó is eredménytelen volt, a Társulási Tanács, 
képviseletében az elnök a Társulás számára fizetendı hozzájárulást, egyéb 
költséget, kötelezettséget jogosult – kétszeri írásbeli felszólítás eredménytelensége 
esetén – bírósági úton behajtani, mint lejárt kötelezettséget. 
3. A Tagok megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti 
mindenkori késedelmi kamatot, de 4 hónapot meghaladó késedelem 
bekövetkezésétıl emellett még további 3 % kamatot jogosult a Tanács felszámolni. 
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4. A tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok 
biztosításának kötelezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerın felül magában 
foglalja az esetleges: beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségbıl adódó 
költségtöbbletet, továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb 
költségeket, ráfordításokat.  
 
 

III.3. Ellen ırzési és beszámolási kötelezettség 
 
 

1. A polgármester – a Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján legalább évente 
egyszer köteles beszámolni a képviselı-testületének a társulás tevékenységérıl, 
pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. 
2. A társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerőségi és 
gazdasági szempontból ellenırzik a társulás mőködését (a költségvetési szervek 
belsı ellenırzésérıl szóló hatályos jogszabályok szerint. 
3. A Társulás létrehozza ellenırzı szervét, amely a társulási megállapodás, 
esetleges egyéb saját szabályzatok keretei között, a saját Munkaterve és Ügyrendje 
szerint mőködik. 
4. A Mötv. helyi önkormányzatok belsı kontrollrendszerérıl szóló fejezet 119. § 
alapján a helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó 
költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevıszék és az Európai 
Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati ellenırzési szerv, a fejezetek 
ellenırzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az ellenırzési hatóság, az európai 
uniós támogatások irányító hatóságai és a közremőködı szervezetek képviselıi is 
ellenırizhetik. A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi 
támogatásban részesülı önkormányzat vagy társulás köteles a támogatást nyújtó, a 
támogatás lebonyolításában részt vevı és a támogatást ellenırzı szervezetekkel 
együttmőködni. 
5. Az önkormányzati társulások törvényességi felügyeletére, annak eszközeire, 
terjedelmére a Mötv. 132. § rendelkezései vonatkoznak, amely rendelkezések 
értelmében különösen a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökben és a 
Mötv.-ben meghatározott jogosítványokkal rendelkezik.  

 
 

III.4. A Társulás és szervei mőködése 
 
 
1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke,  a Társulás Bizottságai. 
 
2. A Társulási Tanács 
 

a) A Társulás legfıbb döntéshozó szerve a Tagok polgármestereibıl, vagy 
más delegált képviselıibıl álló Társulási Tanács. 

b)  A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus 
idejéig tart. Az Elnök (vagy Alelnök) az önkormányzati választást 
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követıen a Tanács új tagjainak hivatalba lépéséig csak ügyvivıi (pl. 
iratkezelés, átadás-átvétel, meghívó kiküldés stb.) intézkedéseket 
jogosult és köteles ellátni, kötelezettséget nem vállalhat, személyi 
kérdésben nem dönthet. 

c) A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és 
a Tagok által átruházott önkormányzati társulási közös feladat- és 
hatáskörökben.  

d) A tagok megállapodnak, hogy jelen Megállapodással létrehozott 
társulásukban a Társulási Tanács valamennyi tagja legalább egy szavazattal 
rendelkezik, továbbá, minden polgármesternek az általa képviselt település 
2003 - 2008. évi fogyasztás alapján kalkulált százalékban meghatározott 
vízigénye alapján van megkezdett százalékpontonként további 1-1 szavazata 
– a 3. sz. melléklet szerint.  

e) A Társulási Tanácsba delegált tagot akadályoztatása esetén az üléseken 
bármelyik alpolgármester külön meghatalmazás nélkül helyettesítheti. A 
Tanácsba delegált személyek megbízása a polgármesteri illetve képviselıi 
megbízatás fennállásáig tart. Az alkalmi helyettesítés elıtt a tag nevében 
adott szabályszerő meghatalmazást át kell adni a Tanács elnökének.   

 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetısége van plusz egy 

fıt delegálni a Társulási Tanácsba. A Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyőlése által delegált második tag nem rendelkezik szavazati joggal, a 
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, azonban, a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése által elsı helyen megválasztott 
delegált helyett külön meghatalmazás nélkül eljárhat, s a delegált jogai 
illetik meg.  
A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése által második helyen delegált 
személy a Társulási Tanács erre irányuló határozatával alelnöki tisztséget 
nyer el, és a tanácsülések közötti idıszakban folyamatos és rugalmas 
ügyintézést lát el.  

f) A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás, valamint a határozatai és 
esetleges egyéb szabályzatai szerint mőködik a hatályos jogszabályok 
alapján. 

g) A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei a 
határozatait nyílt szavazással, (III.1./12-13. pont szerinti) egyszerő 
szavazattöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben 
jogszabály vagy a Társulási Megállapodás egyhangú, vagy minısített 
többségő szavazást ír elı.  

h) A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A 
Társulási Tanács üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása, távolléte 
esetén az Alelnöke hívja össze és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás 
Elnökének megválasztásáig a tagok közüli korelnök vezeti. 

i) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Megállapodásban, 
a hatályos jogszabályokban, illetve a Társulási Tanács határozatában 
meghatározott idıpontban; 

j)  A Társulási Tanács ülését össze kell hívni legalább két tag vagy az 
ellenırzı bizottság napirendet tartalmazó írásbeli kérelmére. 

k) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több 
mint fele, legalább 16 tag, és a jelenlévı tagok által a szavazatok több 
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mint fele, 73 szavazat jelen van. 
l) Az összehívás csak akkor szabályos és érvényes, ha az ülésre 

tanácskozási joggal az Ellenırzı Bizottság elnöke, a PME vezetıje és a 
társulás területén érintett valamennyi ivóvíz szolgáltató vezetıje is 
meghívást kapott. 

m) A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétıl kezdıdıen – 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: 
„…/….. év (… hónap…nap) „Kék víz ”  TVT. számú határozat” 

n) A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelezı. 
o) A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik minden, ami nem 

tartozik az elnök vagy más szerv hatáskörébe, jellemzıen: 
- a Társulás Elnökének, Alelnökének, a bizottságok tagjainak 

megválasztása; Az ellenırzı bizottságba a Társulási Tanács a saját 
tagjaiból, egyszerő szótöbbséggel választ 3 tagot. 

- A munkaszervezet megalakítása, vezetıjének megbízása, valamint a 
vezetıje fölött a munkáltatói jogok gyakorlása; 

- a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolónak az elfogadása; 

- döntés vagyonkezelıi jogviszony létesítésérıl, módosításáról vagy 
megszüntetésérıl; 

- intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetıjének kinevezése; 

- gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel; 

- A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása; 
- a Tagok által fizetendı hozzájárulások mértékének meghatározása, 

módosítása, vagy – minısített szavazattöbbséggel hozott határozattal - 
elengedése; 

- döntés ingatlan, bruttó 500 eFt értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása, 
eladása, a társulási vagyon megterhelése kérdésében; 

- döntés bruttó 500 eFt értéket meghaladó kötelezettségvállalásról.  

p) A Tanács ülésén - amennyiben a döntést igénylı kérdésben nem születik 
elfogadó döntés – azt elutasítottnak kell tekinteni. 

q) A Társulási Tanács üléseirıl az önkormányzati törvény (Mötv.) 
képviselı-testületi üléseinek jegyzıkönyveire vonatkozó szabályok 
szerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a Társulás Elnöke 
és a Társulási Tanács által hitelesítésre választott Tag írja alá. A 
jegyzıkönyvet, az ülést követı 15 napon belül meg kell küldeni az 
illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak.  

r)  A Társulási Tanács üléseit nyilvánosan tartja, de dönthet úgy, hogy az 
ülése zárt legyen. 

s) A Társulási Tanács egyszerő szavazattöbbséggel titkos szavazást 
rendelhet el. 

t) A Társulási Tanácsi meghívó, a tagoknak, meghívottaknak küldendı 
írásbeli anyagok, közlemények e-mailben, faxon, postán és kézbesítéssel 
is kiküldhetık, kivéve, ha ettıl eltérı határozat szerint azt csak ajánlott, 
tértivevényes postai küldeményként lehet megküldeni. 

u) A meghívóhoz lehetıség szerint elıterjesztést kell mellékelni; a 
kiküldésnek legalább 5 munkanappal az ülés elıtt kell megtörténni, 
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kivételes esetben lehet ennél rövidebb a kiértesítést megelızı idıtartam. 
 
 
3. A Társulás Elnöke 

  
a) A Társulás Elnökét a Társulási Tanács tagjai közül, az önkormányzati 

választási ciklus idejére választja – a Társulási megállapodás szerinti 
hatáskörrel. Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásához a Társulási 
Tanács e megállapodásnak megfelelıen született egyszerő szótöbbségő 
döntése szükséges. 

b) A Társulás Elnöke képviseli a Társulást.  
c) Az Elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, 

illetve a Társulási Tanács ülésén az elnöki teendıket külön 
meghatalmazás nélkül az Alelnök látja el. 

d) Az Elnök minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami nem tartozik 
a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe. 

 
4. A Társulás Alelnöke: 
 

a) A Társulás Alelnökét a Társulási Tanács saját tagjai közül, az 
önkormányzati választási ciklus idejére választja – a Társulási 
megállapodás szerinti hatáskörrel. Személyére bármely 
tagönkormányzat képviselıje javaslatot tehet, megválasztásához a 
Társulási Tanács jelenlévı tagjainak egyszerő szavazattöbbsége 
szükséges. 

b) Az Alelnök az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök 
távollétében vagy külön felkérésére.  

c) Az Alelnök a megválasztásáról hozott határozatban önálló aláírási, 
képviseleti jogot kaphat, és önálló feladattal is megbízható.  

d) A Társulási Megállapodás 2013. június 28-án létrejött módosításával, az 
önkormányzati ciklusok közötti változással, keletkezett alelnöki 
tisztséget a többi tisztségviselıvel azonos módon töltheti be új személy, 
ha a Közgyőlése vagy Képviselı-testülete jelöli, megválasztja, és 
delegálja a Társulási Tanácsba, s a Társulási Tanács tagjai 
megválasztják alelnöknek. 

 
 
5. A Társulás Bizottságai 
 

a) A Társulási Tanács egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának 
elıkészítésére és végrehajtására eseti vagy határozatlan idejő 
munkabizottságo(ka)t hozhat létre. A munkabizottság feladatát, tagjainak 
számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg, tagjaira Társulási 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A munkabizottság elnöki feladatait 
csak a Bizottság tagjainak sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el, 
aki a munkabizottság véleményérıl és javaslatáról a Társulási Tanácsot, 
két ülés között az Elnököt írásban tájékoztatja. 

b) A munkabizottságban szavazati joggal csak a Társulási Tanácsban is 



„Kék Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei 
IVÓVÍZMIN İSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
Társulási Megállapodása 
 

 
 
 
 

 

szavazati joggal rendelkezı képviselı rendelkezhet. A Társulási Tanács 
kérheti a munkabizottság elnökétıl a Társulási ülésen való beszámolást. 

c) A munkabizottság a Társulási Tanács által megszabott keretek között, azon 
belül saját munkaterve és ügyrendje szerint mőködik. 

 
 

6. Az Ellenırzı Bizottság mőködésének szabályai 

a) Beszámoltatja és ellenırzi a Tanácsot, az Elnököt, a Munkaszervezetet, a 
Társulás bármely szervét vagy munkavállalóját, tapasztalatairól 
tájékoztatja az Elnököt, igény esetén a Társulási Tanácsot; 

b) Az iratokba betekintést kérhet; 
c) Bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, a hatóságok, továbbá a 

szakmai munkában, kivitelezésben közremőködı szervek, személyek, 
vagy a Társulással munkakapcsolatban álló bármely személy felé; 

d) Ellenırzi az ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást; 
e) Ellenırzi és elfogadás elıtt véleményezi a mindenkori zárszámadást; 
f) Felkérésre vagy ellenırzése keretében a Társulási Tanács elé 

terjesztendı jelentéseket, beszámolókat megvizsgálja, véleményezi, 
javaslatot tesz annak elfogadásával kapcsolatban; 

g) Az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat lát el, 
h) Határozatot hoz, üléseirıl jegyzıkönyvet vezet, amit elnöke és minden 

tagja aláír. 
i) Az Ellenırzı Bizottság köteles közvetlenül a Tagoknak, szükség esetén a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak írásbeli észrevételben jelezni, 
ha jogszabályba ütközı, illetve Társulás vagy a Tagok érdekeit súlyosan 
sértı intézkedést, mulasztást tapasztal. A megállapításáról tájékoztatja 
az Elnököt, szükség esetén a Társulási Tanácsot. 

 
 
 
 

IV. A Társulás költségei viselésének aránya  
és teljesítésének feltételei 

 
 

IV.1. A Társulás vagyona 
 

 
1. A társulásnak, mint jogi személynek a tagönkormányzatok által leltár szerint bevitt, 
késıbb szerzett, és ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van. 
2. A Társulás alakulása után keletkezett vagyon a Társulás tagjainak osztatlan közös 
tulajdonú vagyona, amely a tagok ellenkezı megállapodása hiányában – a tagok 
vagyoni hozzájárulása arányában képezi a tagok eszmei tulajdoni hányadát – a hatályos 
Ptk. szabályai szerint.  
3. A Tagok a vagyoni hozzájárulásuk mértékét a Társulás megkötésére irányuló 
szándéknyilatkozatukhoz a KEOP pályázatuk Elızetes Megvalósíthatósági Tanulmánya 
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alapján állapították meg. A Tagok tudomásul veszik, hogy a pályázat bírálata és a 
projekt megvalósítása során az egyes beruházási elemek, illetve a szükséges 
hozzájárulások mértéke változhat.  
 
 
4. Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat a 
Társulásnak, vagyis tagjainak, és harmadik személynek. Az ilyen vagyontárgyak 
használatára, illetve vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a harmadik 
személy tulajdonossal (tulajdonosokkal) külön megállapodást köthet. Ellenkezı 
megállapodás hiányában a Társulás olyan arányban jogosult részesedni a közös 
vagyonból, vagy annak hasznából, illetve, olyan mértékben köteles viselni annak terheit, 
költségeit és ezek járulékait, amilyen mértékben a Társulás hozzájárult a közös vagyon 
létrejöttéhez, illetve, amilyen mértékben tulajdoni hányadra tett szert a keletkezett közös 
vagyonban.  
5. A külön tulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a késıbb keletkezett vagyon 
elkülönítése, kezdettıl pontos nyilvántartása érdekében a társulásba bevitt vagyontömeg 
tulajdoni, használati viszonyait, fennálló vagyoni értékő jogokat (szolgalom, jelzálogjog 
stb.) a jogosultaknak, kötelezetteknek közölni kell, s nyilvántartásba kell venni. A 
vagyon- vagy vagyoni értékő jog, kötelezettség, teher értékét – amennyiben a társult 
felek azt minısített szavazattöbbséggel elfogadják, a nyilvántartási értéken kell 
számításba venni, ennek hiányában adó- és értékbizonyítvány kiadásával, vagy közösen 
megrendelt értékbecsléssel (igazságügyi szakértı által készítve) kell megállapítani. Ha a 
külön költséget igénylı értékbecslés kisebbségben maradt tagok kívánságára történik, 
ık kötelesek lélekszámuk vagy vagyoni hányaduk (vagyoni hozzájárulásuk) arányában 
megelılegezni a költségeket. Ha indokolatlannak minısül az így felmerülı költség, a 
kisebbségben szavazók terhe marad. 
6. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja a Társulási 
Megállapodásban rögzítettek szerint.  
7. A Tag által (esetleg harmadik személy által) a társulás használatába adott vagyonra 
nézve – külön megállapodás alapján – használati díjat kell fizetni, vagy egyéb 
elszámolást készíteni. 
8. A használati díjfizetési és mindenkori elszámolási kötelezettség akkor is fennmarad, 
ha a tag bármely módon kilép, s a társulás a bennmaradó vagyonát nem tudja, vagy csak 
a társulás, vagy a mőködtetett vagyonnal biztosított szolgáltatás, egyéb mőködés 
ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. A vagyonkiadás 
kényszerő visszatartása nem lehet több mint öt év. 
9. A Tagok e Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a 
Társulás – céljainak megvalósítása érdekében – többségi részesedésével (vagy 
együttesen több költségvetési szerv többségi részesedésével) létrejövı gazdasági 
társaság alapításában részt vegyen, illetve abba belépjen.  
 
 
10. A tagok által bevitt és önerıként biztosított és EU-s támogatás keretében elnyert 
vagyon: 
 a) a tagok bevitt vagyona, amely lehet: 

• bevitt, saját tulajdonú 
• bevitt vegyes tulajdonú,  
• vagy a Társulás fennállása alatt keletkezett,  
i. részben vagy egészében társulási tulajdonú, 
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ii.  egyéb vegyes tulajdonú 
iii.  stb. 
 

 b) a tagok által az alapításhoz, majd megalakulás után biztosított vagyon 
és hozadékai: 

• az alapítói vagyon,  
• a tagok beruházási hozzájárulásai 
• a tagok mőködési hozzájárulásai 
• a tagok egyéb hozzájárulásai 
• lehetséges önkormányzati önerıs támogatások 
• egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékő jog (pl. a Dél-Alföldi 

Ivóvízminıség-javító Konzorcium vagyonából a társulást vagy a 
tagokat megilletı tulajdoni hányad vagy vagyoni értékő jog) 

• egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat) 
 

c) A projekt  legjelentısebb mértékő külsı pénzforrását képezi: 
• a  támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás, amely 
megegyezik az Európai Unió SA/KA forrásával, valamint 
• a nemzeti hozzájárulás. 

  
11. A tagok vállalják, hogy a hozzájárulásokat a Társulási megállapodás 6. sz. 
mellékletét képezı táblázat szerint a szolidaritás elve alapján / a tag önkormányzatokra 
jutó beruházási érték alapján biztosítják: 
 
12. A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét a 7. sz. mellékletbe foglalt 
ütemezés szerint 1 kötelesek a Társulás számlájára befizetni.  
 
13. A Tagok szükség esetén – egyéb megállapodás hiányában - a jelen 
Megállapodásban alkalmazott elvek szerint felülvizsgálják a hozzájárulásaik arányát és 
mértékét.  
14. A társulási idıtartamra elfogadott éves hozzájárulás mértéke csak az összes Tag 
minısített szavazattöbbségével módosítható. 
15. Amennyiben a Társulás mőködési költségei elıreláthatóan meghaladják a rendelkezésre 
álló összeget, a Társulási Tanács az Elnök vagy az Alelnök javaslatára, a Tagok elızetes 
értesítését követıen költségmérséklı intézkedést hozhat, szükség esetén a mőködési 
hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el, amit a képzett tartalékvagyon terhére 
írhat elı kötelezıen, figyelembe véve, hogy a társulás költségvetési szerv. 
16. A Tagok a mőködési hozzájárulás összegét - az önkormányzati költségvetésük 
elfogadását követıen – legkésıbb a társulási megállapodásban megjelölt idıpontig, a 
tárgyév március 31-ig - kötelesek a Társulás számlájára befizetni; az alakuló ülést 
követıen 30 napon belül azonban minden tag köteles az alapításkor befizetendı 
hozzájárulásának eleget tenni. 
17. A minısített szavazati aránnyal elfogadott többletfizetési kötelezettséget a 
kisebbséggel ellenszavazó Tagok a legközelebbi költségvetésükbe kötelesek beépíteni, 
és annak elfogadásától számítva 60 napon belül befizetni a Társulás számlájára. 
 
 

                                                 
1   A költségvetés elfogadásához igazodóan kell meghatározni. 
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V. A Társulás Munkaszervezete 
 
 
1. A Társulás az ivóvízminıség-javító feladatkörében munkaszervezetet és Projekt 
Megvalósítási Egységet hoz létre.  
2. A Projekt Megvalósítási Egység kiválasztásáig, a munkaszervezeti feladatokat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, aki – mint gesztor 
tagönkormányzat a Társulás folyamatos mőködtetésének a feltételeit is biztosítja a 
székhely és az állandóan elérhetı, aláírási, képviseleti joggal felruházott tisztségviselıi 
jelenlét biztosításával együtt. 
Ezt követıen a társulási tanács munkaszervezeti feladatait Kecskemét Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a társuláshoz kötıdı egyéb, az ivóvízminıség-
javító projekt megvalósítása során felmerülı, V.3. pontban is részletezett 
feladatokat a Projekt Megvalósítási Egység látja el.  
 
 
 

V.3. A Projekt Megvalósítási Egység (PME) 
 
 

1. A Társulás az ivóvízminıség-javító projekt mőködtetésére, adminisztratív és 
szervezési feladatok ellátására Projekt Megvalósítási Egységet hozott létre, amely 
köteles rendszeresen beszámolni, illetve szükség szerint tájékoztatást nyújtani a 
projekttel kapcsolatban a Munkaszervezetnek a Társulási Tanácsnak illetve a társulás 
Tagjainak a Projekt elırehaladásáról, emellett feladata a Társulási Tanács 
határozatainak végrehajtása. 
 
 

VI. Üzemeltetés 
 

1. A Társulás a projekt keretében létrejövı vízi közmő létesítmények üzemeltetését a 
Társulási Tanács által a Támogatási szerzıdés, a hatályos jogszabályok, elsıdlegesen a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletbe - a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjérıl - foglaltaknak megfelelıen 
kiválasztott üzemeltetıvel valósítja meg. A Társulási Tanács az üzemeltetı 
kiválasztásakor minden esetben az érintett települések által meghatározott feltételek 
szerint jár el.  

2. A kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer 
használatáért a Társulásnak fizetendı díjba a Társulás beépíti a KEOP-ból származó 
támogatásból épített létesítmények amortizációs költségét. 

3. A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével 
a Társulás a Kohéziós Alapra, KEOP pályázatra, egyéb, pl. önkormányzati önerı 
kiegészítı támogatásra benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési 
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költségtervezetet (ld. részletesen rögzítve a késıbb elkészítendı pénzügyi és gazdasági 
elemzésben) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.  
4. A társulási megállapodásban a társult Felek az együttmőködési elveket állapítják 
meg. A részletes üzemeltetés a társulási alapelvek mentén, és a támogatási szerzıdésben  
 
vállalt kötelezettségek figyelembevételével és betartásával, a mindenkori körülmények 
ismeretében szabályozható és aktualizálható.  
5. A kiválasztott üzemeltetıvel (üzemeltetıkkel) a Társulási Tanács nevében az Elnök 
köti meg a szerzıdést. 
6. A Program kivitelezése során megvalósult létesítmények üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetıi szerzıdés megkötésére a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium 
által készített szerzıdés minta alapján kerül sor (4. sz. melléklet).  
7. Az üzemeltetı mőködésével szemben támasztott minimális szakmai követelményeket 
a Megállapodás mellékletét képezı Üzemeltetési Mőködési Kézikönyv (5. sz. melléklet) 
szabályozza. Az ebben meghatározott követelmények betartását a Társulás az 
üzemeltetıi szerzıdésben kötelezıvé teszi a kiválasztott üzemeltetı számára.  

 
 

VII. Kiválás, kizárás, a Társulás megszőnése 
 

 
1. A megállapodás felmondása /kiválás/ a Támogatási szerzıdés, a Társult 
tagönkormányzatok közötti megállapodások, és a hatályos jogszabályok, különösen 
a Mötv., és a következı elvek alapján lehet jogszerő, illetve, kártérítési, 
kártalanítási kötelezettséget maga után nem vonó: 

a) A Társulási megállapodás a beruházási és kötelezı mőködtetési 
idıtartam alatt rendes felmondással nem szüntethetı meg. 
b) Társulási megállapodásban, a Támogatási Szerzıdésben vagy ezekhez 
kapcsolódó szerzıdésben, határozatban vállalt kötelezettségek teljesítése 
alól jogszerően csak a kiválni szándékozó tagönkormányzat 
képviselıtestületének minısített többséggel hozott határozata és a 
Társulási Tanács minısített többséggel hozott jóváhagyása mellett, a 
Támogató elızetes írásbeli hozzájárulásával, a társulás további 
mőködıképességének fenntartását biztosító megállapodás létrejöttével 
lehet - a hatályos, különösen a költségvetési szervekre, az 
önkormányzatokra és társulásaikra vonatkozó  jogszabályok betartásával. 
c) A kiválás engedélyezésérıl szóló döntéshez a bent maradó tagoknak az 
elszámolást is el kell fogadni. 

 
2. A tag kizárása: 

a) A Társulási Tanács minısített többséggel hozott határozatával, a naptári 
év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a Társulási 
Megállapodásban vagy a Társulási határozatban foglalt kötelezettségének 
ismételt felhívásra, határidıben nem tett eleget. 
b) Kizárási oknak minısül különösen: 

• ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének 
írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételét követı 60 
napon belül sem tesz eleget, 

• ha a Tag a Társulás mőködéséhez szükséges döntési vagy 
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elızetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget; 
• ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy súlyosan 

veszélyezteti a hatékony együttmőködést. 
c) A kizárt Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelısséggel tartozik a többi Tagnak 
a program megvalósításával összefüggésben a társulási tagsága megszőnésével 
okozott károkért, többletköltségekért. (Ide értendı többek között a beruházás 
átalakítási kényszere, módosított tervek, szervezet átalakítása, üzemeltetés 
költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.) 

 
3: A társulás megszőnése: 

a) A társulás megszőnik a hatályos jogszabályok, elsıdlegesen a Mötv. szerint, 
és az abban meghatározott esetekben. 
b) A Társulás tagönkormányzatai a társulás megszőnésekor kötelesek egymással 
elszámolni – ellenkezı megállapodás hiányában - a bevitt vagyonuk leltár 
szerinti értékének alapul vételével, és a társulás számára teljesített vagyoni 
hozzájárulásuk arányában, a társulási osztatlan közös tulajdonú vagyonból az 
egyes tagokra jutó hányadok kiadásával. 
c) A projekt során megvalósuló, a társulás tagjainak közös tulajdonába kerülı 
eszközrendszer illetve mőszaki megoldás a közös tulajdon megszüntetése során 
annak megvalósulási helye szerinti önkormányzat tulajdonába kerül.  
 

4. A társulás fennmaradása a kötelezı idıtartam letelte után: 
A Társulás kötelezı fennmaradásának idıtartamát követıen a tag a bevitt 
vagyona és osztatlan közös tulajdonú vagyoni hányada kiadására csak akkor és 
csak olyan mértékig tarthat igényt, hogy annak kivitele nem veszélyezteti a 
Társulás közfeladatának ellátását. Egyéb esetben a Társulás volt tagját a 
Társulással kötött szerzıdés alapján használati díj illeti meg. 

 
5. A Társulási Megállapodás aláírásával minden Tag hozzájárulását adja, hogy kilépése 
esetén a tagi elszámolás keretében neki jutó vagyonból – külön nyilatkozata nélkül is – 
levonható a Társulást megilletı, kilépésével keletkezett, jogszabály, a Támogatási 
Szerzıdés, a Társulási Megállapodás, vagy a tag egyéb vállalása szerinti tartozása. Egyben 
a kilépı tag tartozása csökkenthetı a társulásból ki nem vihetı vagyonának maximum 2 évi 
bérleti díja beszámításával. 
6. A tagok kötelezik magukat, hogy amennyiben olyan társulási osztatlan tulajdonú közös 
vagyon keletkezik, amely nem kivihetı, mert valamely tag(ok) számára az ivóvíz 
közszolgáltatás lehetetlenné válna, haladéktalanul rendelkeznek errıl a társulási 
megállapodásban, vagy annak módosításával. Erre az esetre a tagok kijelentik, hogy a 
tulajdoni hányaduk természetben való kiadásától – használati díj fejében - határozatlan 
idıtartamra, de egyezség hiánya vagy kényszerhelyzet esetén legfeljebb 5 éves idıtartamra, 
eltekintenek, mivel a létrejött vagyon célvagyon, amelynek a lakosság egészséges ivóvíz-
biztosítását kell szolgálnia. A vagyonkiadás során a tagok figyelembe veszik a Mötv. 
vonatkozó hatályos rendelkezéseit. 
 
7. A Társulás által a Támogatási Megállapodásban közösen vállalt feladatok 
teljesítését és / vagy idıtartamának leteltét követıen a Társulási Megállapodás 
felmondását, a kilépést, vagy a megszüntetést bármely tag jogosult kezdeményezni 
– a Társulási Megállapodás, a társulási belsı szabályzatok, valamint a hatályos 
jogszabályok, különösen az önkormányzati társulásokra, államháztartásra 
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vonatkozóak betartásával. 
8. A Társulás Elnöke – a tag képviselıtestületének minısített többséggel meghozott 
határozata alapján - a Társulási megállapodás teljesülése indokával, vagy a 
Társulási megállapodás idıtartamának leteltével – az elszámolás elfogadásra való 
elıkészítésével és a tag egyetértı határozata alapján - a Társulás megszüntetésérıl, 
vagy valamely tag  
 
felmondásáról, bármely tag kezdeményezése esetén, hat hónapon belül köteles a 
Társulási Tanácsot összehívni, és a megszüntetés kérdésében a döntést meghozni. 
9. A Tagok az elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a közfeladatot 
ellátó és /vagy átvállaló használati jogát, szükség esetén erre nézve külön megállapodást 
kötnek.  
 

 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 
 
1. A Társulás a regionális összhang, a követelmények és elképzelések megvalósítása 
érdekében, illetve a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium közös tulajdonába 
került vagyon (elsıdlegesen tervdokumentációk, tanulmányok stb.) közös hasznosítása 
érdekében a továbbiakban is folyamatosan együttmőködik a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-
javító Program elıkészítésében résztvevı Gesztorral – a Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanáccsal (DARFT) -, illetve, a Munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel. 
2. A Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium által a Program elıkészítési 
szakaszában elkészíttetett, közös tulajdonú és használatú dokumentumok, egyéb 
szellemi termékek használati jogának biztosítása, illetve, a további összehangolt 
megvalósítás, a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program keretében megalakult 
ivóvízminıség-javító önkormányzati társulások, illetve, azok tagönkormányzatai 
érdekében való közös fellépés – különösen további, az önerı mértékét csökkentı 
források közös megszerzése céljából és érdekében, a Társulás – mint érdekelt szervezet 
– kapcsolatot tart fenn a tervezési szakasz volt gesztorával. 
3. A Tagok kijelentik: tudomással bírnak arról, hogy programjaikhoz Kohéziós Alapból 
támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása elıtt meg nem kezdett beruházáshoz 
igényelhetı. Nem tekintendı és nem tekinthetı megkezdésnek a Dél-Alföldi 
Ivóvízminıség-javító Projekt elıkészítési szakaszában végzett tevékenység, mivel az az 
egyfordulós pályázásra adott lehetıséget, az NFÜ, mint Intézı Hatóság, és a KvVM, 
mint Közremőködı Szervezet által megítélt vissza nem térítendı támogatással és 
felügyeletükkel. 
4. A Tagok rögzítik, hogy amennyiben a Társulási Megállapodás valamely rendelkezése 
jogszabály vagy egyéb ok miatt nem alkalmazható, vagy érvénytelen, az érvénytelen 
részek figyelmen kívül hagyásával hatályban marad – az érvénytelen részek 
módosítására tett haladéktalan intézkedések megtétele mellett-, mivel a társult tagok 
szándéka az Ivóvízminıség-javító Program végrehajtására és mőködtetésére jogszerően 
létrehozandó, törvényesen mőködı Társulás létesítésére irányult, és a céljai 
megvalósítására irányul. 
5. A Tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalás útján, egymás között – szükség szerint 
érdekképviseleti vagy szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg 
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rendezni. Ennek sikertelensége esetére a társulás területe szerinti hatáskörrel rendelkezı 
kecskeméti székhelyő Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
6. A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
az irányadók. 
7. Ezt a megállapodást a Tagok alapításkor, 2010. február 12-én 40 eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták, a testületi határozatuk eredeti példányát mellékletként csatolták. 
 
 
8. A 2014. február ....-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást a tag önkormányzatok képviselıtestületeinek minısített többséggel 
hozott határozata alapján aláírjuk:  
 
Kelt: Kecskemét, 2014. február .... 
 

 
 

Sor-
szám 

A tag önkormányzat 
neve, képviselıje 

A tag 
önkormányzat 

székhelye 

Képviselı-
testületi 

határozat 
száma 

Cégszerő aláírás 
(polgármester), bélyegzı 

1. Kunadacs Község 
Önkormányzata 
Dunai László 
polgármester 

6097. 
Kunadacs, 

Rákóczi u. 2. 

  

2. Kunpeszér Község 
Önkormányzata 
Németh László 
polgármester 

6096. 
Kunpeszér, 
Béke u. 8. 

  

3. Szabadszállás 
Város 

Önkormányzata 
Dr. Báldy Zoltán 

polgármester 

6080. 
Szabadszállás, 
Kálvin tér 1. 

  

4. Kunszentmiklós 
Város 

Önkormányzata 
Bıdi Szabolcs 
polgármester 

6090. 
Kunszentmiklós, 
Kálvin tér 12. 

  

5. Tass Község 
Önkormányzata 
Németh Gábor 
polgármester 

6098. Tass, 
Széchenyi út 48. 

  

6. Szalkszentmárton 
Község 

Önkormányzata 
Káposztás Tibor 

polgármester 

6086. 
Szalkszentmárton 

Jókai u. 2. 
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7. Dunavecse Város 
Önkormányzata 
Vörös Sándor 
polgármester 

6087. 
Dunavecse,  
Fı út 43. 

  

8. Apostag Község 
Önkormányzata 

Zakar Zoltán 
polgármester 

6088. Apostag, 
Kossuth Lajos 

u. 1. 

  

9. Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Dr. Zombor Gábor 

polgármester 

6000. 
Kecskemét, 

Kossuth tér 1. 

  

10. Helvécia Község 
Önkormányzata 
Balogh Károly 
polgármester 

6034. Helvécia, 
Sport u. 42. 

  

11. Ballószög Község 
Önkormányzata 

Katona Imre 
polgármester 

6035. 
Ballószög, 

Rákóczi út 15. 

  

12. Fülöpháza Község 
Önkormányzata 
Balogh József 
polgármester 

6042. 
Fülöpháza,  

Kossuth utca 5. 

  

13. Kerekegyháza 
Város 

Önkormányzata 
Dr. Kelemen Márk 

polgármester 

6044. 
Kerekegyháza, 

Fı u. 47/A. 

  

14. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Basky András 
polgármester 

6050. 
Lajosmizse, 

Városház tér 1. 

  

15. Kunbaracs Község 
Önkormányzata 

Tóth Ferenc Miklós 
polgármester 

6043. 
Kunbaracs, 
Kölcsey u. 1. 

  

16. Ágasegyháza 
Község 

Önkormányzata 
Füredi János 
polgármester 

6076. 
Ágasegyháza, 

Szent István tér 1. 
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17. Városföld Község 
Önkormányzata 
Veszelka Mihály 

polgármester 

6033. 
Városföld, 

Felszabadulás 
útja 35. 

  

18. Izsák Város 
Önkormányzata 
Mondok József 
polgármester 

6070. Izsák, 
Szabadság tér 1. 

  

19. Orgovány Község 
Önkormányzata 

Dr. Lóczi Boglárka 
polgármester 

6077. 
Orgovány, 

Molnár Gergely 
u. 2. 

  

20. Kiskunfélegyháza 
Város 

Önkormányzata 
Kapus Krisztián 

polgármester 

6100. 
Kiskunfélegyhá-
za, Kossuth u. 1. 

  

21. Gátér Község 
Önkormányzata 

Jánosiné Gyermán 
Erzsébet 

polgármester 

6111. Gátér, 
Petıfi Sándor u. 

16. 

  

22. Pálmonostora 
Község 

Önkormányzata 
Rádiné Gémes 

Ildikó 
polgármester 

6112. 
Pálmonostora, 

Posta u. 10. 

  

23. Petıfiszállás 
Község 

Önkormányzata 
Szász János 

polgármester 

6113. 
Petıfiszállás, 

Kossuth L u. 6. 

  

24. Fülöpjakab Község  
Önkormányzata 

Csáki Béla 
polgármester 

6116. 
Fülöpjakab, 

Alkotmány u. 1. 

  

25. Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Kovács Ernı 
polgármester 

6060. 
Tiszakécske,  
Kırösi út 2. 

  

26. Lakitelek Község 
Önkormányzata 
Felföldi Zoltán 
polgármester 

6065. Lakitelek, 
Széchenyi krt. 

48. 
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27. Tiszaalpár 
Nagyközség 

Önkormányzata 
Dr. Vancsura 

István 
polgármester 

6066. 
Tiszaalpár, 
Árpád tér 1. 

  

28. Nyárlırinc Község 
Önkormányzata 

Pap Sándor 
polgármester 

6032. 
Nyárlırinc, 
Dózsa Gy. u. 

34. 

  

29. Bugac Község 
Önkormányzata 

Szabó László 
polgármester 

6114. Bugac, 
Béke u. 10. 

  

30. Bugacpusztaháza 
Község 

Önkormányzata 
Kovács György 
polgármester 

6114. Bugac, 
Számadó utca 

24. 

  

31. Törölve. 
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: a Társulási Megállapodást elfogadó önkormányzati 
határozatok (1-31 sorszámú) 

2. sz. melléklet: Költségvetési szerv alapító okirata 
3. sz. melléklet: A résztvevı tagok felsorolása, és a tag ebbıl 

származtatott szavazatainak száma  
4. sz. melléklet: Üzemeltetıi szerzıdés (késıbb elfogadva) 
5. sz. melléklet: Üzemeltetıi Kézikönyv (késıbb elfogadva) 
6. sz. melléklet: A Tag Önkormányzatok által bevitt vagyontárgyak 

önkormányzatonkénti tételes leltára  
7. A „Kék Víz” Projekttársulásra készített településenkénti beruházási 

költségbecslés 
8. A társult tagok 2003-2008. évi ivóvíz-felhasználásának mértéke és 

aránya 
9. „Kék Víz”– Észak-Bács-Kiskun Megyei IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS mindenkori hatályos Törzskönyvi 
kivonata (Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság: 
Ikt. 03-TNY-556-2/2013-773977, kelt Kecskemét, 2013. február 12.) 
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1. sz. melléklet: a Társulási Megállapodást elfogadó önkormányzati határozatok (1-31 
sorszámú) 
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2. sz. melléklet: Költségvetési szerv alapító okirata 
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3. sz. melléklet: A résztvevı tagok felsorolása, és a tag ebbıl származtatott 
szavazatainak száma  

 
 

 
 

Sorszá
m 

A tag 
önkormányzat 

neve, képviselıje 

 
 
 A tag önkormányzat székhelye és 
lakosságszáma 

 
 

Önkormányzatot megilletı 
szavazatok száma 

1. Kunadacs Község 
Önkormányzata 
Dunai László 
polgármester 

6097. Kunadacs, Rákóczi u. 
2. 

Lakosságszám: 1.595 fı 

2 

2. Kunpeszér Község 
Önkormányzata 
Németh László 
polgármester 

6096. Kunpeszér, Béke u. 8. 
 

Lakosságszám: 688 fı 

2 

3. Szabadszállás 
Város 

Önkormányzata 
Dr. Báldy Zoltán 

polgármester 

6080. Szabadszállás, Kálvin 
tér 1. 

 
Lakosságszám: 6.447 fı 

3 

4. Kunszentmiklós 
Város 

Önkormányzata 
Bıdi Szabolcs 
polgármester 

6090. Kunszentmiklós, 
Kálvin tér 12. 

 
Lakosságszám: 8.540 fı 

5 

5. Tass Község 
Önkormányzata 
Németh Gábor 
polgármester 

6098. Tass, Széchenyi út 48. 
 

Lakosságszám: 3.036 fı 

3 

6. Szalkszentmárton 
Község 

Önkormányzata 
Káposztás Tibor 

polgármester 

6086. Szalkszentmárton 
Jókai u. 2. 

 
Lakosságszám: 2.892 fı 

2 

7. Dunavecse Város 
Önkormányzata 
Vörös Sándor 
polgármester 

6087. Dunavecse,  
Fı út 43. 

Lakosságszám: 4.054 fı 

3 

8. Apostag Község 
Önkormányzata 

Zakar Zoltán 
polgármester 

6088. Apostag, Kossuth 
Lajos u. 1. 

Lakosságszám: 2.047 fı 

2 

9. Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Dr. Zombor 

Gábor 
polgármester 

6000. Kecskemét, Kossuth 
tér 1. 

 
Lakosságszám: 112.203 fı 

57 

10. Helvécia 
Nagyközség 

Önkormányzata 
Balogh Károly 
polgármester 

6034. Helvécia, Sport u. 42. 
 

Lakosságszám: 4.643 fı 

3 

11. Ballószög Község 
Önkormányzata 

Katona Imre 
polgármester 

6035. Ballószög, Rákóczi út 
15. 

Lakosságszám: 3.437 fı 

2 
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12. Fülöpháza Község 
Önkormányzata 
Balogh József 
polgármester 

6042. Fülöpháza,  
Kossuth utca 5. 

Lakosságszám: 912 fı 

2 

13. Kerekegyháza 
Város 

Önkormányzata 
Dr. Kelemen Márk 

polgármester 

6044. Kerekegyháza, Fı u. 
47/A. 

 
Lakosságszám: 6.513 fı 

4 

14. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Basky András 
polgármester 

6050. Lajosmizse, Városház 
tér 1. 

Lakosságszám: 11.720 fı 

4 

15. Kunbaracs Község 
Önkormányzata 

Tóth Ferenc 
Miklós 

polgármester 

6043. Kunbaracs, Kölcsey 
u. 1. 

 
Lakosságszám: 649 fı  

2 

16. Ágasegyháza 
Község 

Önkormányzata 
Füredi János 
polgármester 

6076. Ágasegyháza, Szent 
István tér 1. 

Lakosságszám: 1.985 fı 

2 

17. Városföld Község 
Önkormányzata 
Veszelka Mihály 

polgármester 

6033. Városföld, 
Felszabadulás útja 35. 

Lakosságszám: 2.241 fı 

2 

18. Izsák Város 
Önkormányzata 
Mondok József 
polgármester 

6070. Izsák, Szabadság tér 1. 
 

Lakosságszám: 6.021 fı 

4 

19. Orgovány Község 
Önkormányzata 

Dr. Lóczi 
Boglárka 

polgármester 

6077. Orgovány, Molnár 
Gergely u. 2. 

 
Lakosságszám: 3.389 fı 

2 

20. Kiskunfélegyháza 
Város 

Önkormányzata 
Kapus Krisztián 

polgármester 

6100. Kiskunfélegyhá-za, 
Kossuth u. 1. 

 
Lakosságszám: 30.761 fı 

13 

21. Gátér Község 
Önkormányzata 

Jánosiné Gyermán 
Erzsébet 

polgármester 

6111. Gátér, Petıfi Sándor 
u. 16. 

 
Lakosságszám: 991 fı 

2 

22. Pálmonostora 
Község 

Önkormányzata 
Rádiné Gémes 

Ildikó 
polgármester 

6112. Pálmonostora, Posta 
u. 10. 

 
 

Lakosságszám: 1.872 fı 

2 

23. Petıfiszállás 
Község 

Önkormányzata 
Szász János 

polgármester 

6113. Petıfiszállás, Kossuth 
L u. 6. 

 
Lakosságszám: 1.565 fı 

2 
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24. Fülöpjakab 
Község  

Önkormányzata 
Csáki Béla 

polgármester 

6116. Fülöpjakab, 
Alkotmány u. 1. 

 
Lakosságszám: 1.155 fı 

2 

25. Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Kovács Ernı 
polgármester 

6060. Tiszakécske,  
Kırösi út 2. 

Lakosságszám: 11.459 fı 

6 

26. Lakitelek Község 
Önkormányzata 
Felföldi Zoltán 
polgármester 

6065. Lakitelek, Széchenyi 
krt. 48. 

Lakosságszám: 4.654 fı 

3 

27. Tiszaalpár 
Nagyközség 

Önkormányzata 
Dr. Vancsura 

István 
polgármester 

6066. Tiszaalpár, Árpád tér 
1. 
 

Lakosságszám: 5.094 fı 

3 

28. Nyárlırinc Község 
Önkormányzata 

Pap Sándor 
polgármester 

6032. Nyárlırinc, Dózsa 
Gy. u. 34. 

Lakosságszám: 2.307 fı 

2 

29. Bugac Község 
Önkormányzata 

Szabó László 
polgármester 

6114. Bugac, Béke u. 10. 
 

Lakosságszám: 2.817 fı 

2 

30. Bugacpusztaháza 
Község 

Önkormányzata 
Kovács György 
polgármester 

6114. Bugacpusztaháza, 
Számadó utca 24. 

 
Lakosságszám: 299 fı 

2 
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4. sz. melléklet: Üzemeltetıi szerzıdés (késıbb elfogadva) 
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5. sz. melléklet: Üzemeltetıi Kézikönyv (késıbb elfogadva) 
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6. sz. melléklet: A Tag Önkormányzatok által bevitt vagyontárgyak 
önkormányzatonkénti tételes leltára  
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7. sz. melléklet: A „Kék Víz” Projekttársulásra készített településenkénti 
beruházási költségbecslés 
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8. sz. melléklet: A társult tagok 2003-2008. évi ivóvíz-felhasználásának mértéke és 

aránya 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Település 2008. év 2007. év 2006. év 2005. év 2004. év 20 03. év
Apostag Község Önkormányzata
Ballószög Község Önkormányzata
Bugac Község Önkormányzata
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata
Dunavecse Község Önkormányzata
Fülöpháza Község Önkormányzata
Fülöpjakab Község Önkormányzata
Gátér Község Önkormányzata
Helvécia Község Önkormányzata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kerekegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kunadacs Község Önkormányzata
Kunbaracs Község Önkormányzata
Kunpeszér Község Önkormányzata
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Lajosmizse Város Önkormányzata
Lakitelek Község Önkormányzata
Nyárlırinc Község Önkormányzata
Orgovány Község Önkormányzata
Pálmonostora Község Önkormányzata
Petıfiszállás Község Önkormányzata
Szabadszállás Város Önkormányzata
Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Tass Község Önkormányzata
Tiszaalpár Község Önkormányzata
Tiszakécske Város Önkormányzata
Városföld Község Önkormányzata
Izsák Város Önkormányzata 0
Ágasegyháza Község Önkormányzata 0

70 396 72 292 69 742 67 882 66 858 72 072
96 919 100 141 91 701 86 715 77 651 79 203
59 525 63 367 58 371 59 702 58 521 69 125
8 754 8 946 7 506 6 625 6 273 7 063

134 000 139 698 139 468 136 985 135 430 142 157
15 972 18 985 14 832 16 169 14 939 19 359
15 898 17 551 15 367 14 750 14 141 16 846
30 425 30 543 28 593 28 170 29 626 28 637

119 493 117 621 106 795 103 311 98 103 102 079
5 758 304 5 888 711 5 781 238 5 874 790 6 002 954 6 531 113

285 698 305 484 282 925 266 806 291 096 318 315
1 294 709 1 261 370 1 198 981 1 233 316 1 192 241 1 281 267

41 493 41 729 37 051 38 500 39 088 45 875
19 175 20 051 18 379 19 108 18 638 23 290
20 730 20 646 18 935 19 307 18 893 20 495

339 861 346 373 327 507 320 771 323 841 356 491
309 901 304 734 289 588 290 444 291 871 335 975
198 992 213 878 188 207 189 446 189 020 231 212
72 002 78 447 66 510 68 233 63 771 76 254
80 665 83 670 82 547 83 343 80 767 95 429
42 573 44 036 40 193 38 445 37 373 45 619
24 034 22 497 22 738 23 326 20 263 24 971

207 028 220 002 212 124 200 404 199 876 224 126
102 847 102 091 101 004 100 581 96 076 107 066
107 806 115 282 106 303 105 419 102 926 112 675
161 316 170 329 151 223 152 933 147 618 176 993
482 074 517 088 480 018 491 992 496 497 544 384
63 928 60 498 58 914 58 471 55 629 65 453

285 200 244 000 280 080 298 720 308 675
71 300 61 000 70 020 74 680 77 169
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(Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság: Ikt. 03-TNY-556-
2/2013-773977, kelt Kecskemét, 2013. február 12.) 

 
 


