
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képvisel -testületei elhatározzák,
hogy  a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997.
évi CXXXV. törvény (Ttv.) rendelkezései alapján  a Sió- és Duna-menti
települések víz- és szennyvíz szolgáltatásának hatékony megoldása, mint
közös cél megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkez
társulást hoznak létre.

A TÁRSULÁS TAGJAI:

1. Aparhant Község Önkormányzata
(7186 Aparhant, Kossuth u. 34.)

2. Báta Község Önkormányzata
(7149 Báta, F  u. 147.)

3. Decs Nagyközség Önkormányzata
(7144 Decs, F  u. 23.

4. Bogyiszló Község Önkormányzata
(7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.)

5. Dunaföldvár Város Önkormányzata
(7021 Dunaföldvár, Kossuth u. 2.)

6. Fels nána Község Önkormányzata
(7175 Fels nána, Rákóczi u. 2/A.)

7. Fadd Nagyközség Önkormányzata
(7133 Fadd, Dózsa u. 12.)

8. Grábóc Község Önkormányzata
(7162 Grábóc, Rákóczi u. 84.)

9. Harc Község Önkormányzata
(7172 Harc, F  u. 59.)

10. Kéty Község Önkormányzata
(7174 Kéty, Pet fi u. 70.)

11. Kesz hidegkút Község Önkormányzata
(7062 Kesz hidegkút, Pet fi u. 24.)
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12. Kisszékely Község Önkormányzata
(7082 Kisszékely, Szabadság u. 409.)

13. csény Község Önkormányzata
(7143 csény, F  u. 35.)

14. Regöly Község Önkormányzata
(7193 Regöly, Rákóczi u. 2.)

15. Simontornya Város Önkormányzata
(7081 Simontornya, Szent István király u. 1.)

16. Szakály Község Önkormányzata
(7192 Szakály, Kossuth u. 4.)

17. Szárazd Község Önkormányzata
(7063 Szárazd, Béke u. 169.)

18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

19. Zomba Község Önkormányzata
(7173 Zomba, F  u. 1.)

Tagok a víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat olyan magas
szaki-, technikai színvonalon és a környezetet véd  rendszerben kívánják

megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben él  lakosság számára.

Tagok kijelentik, hogy a jogi személyiséggel rendelkez  önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával,
kölcsönös el nyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, települési
önkormányzati feladataik hatékonyabb, célszer bb megoldására a Ttv. 16.§
értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M KÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve: Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és
Közszolgáltatási Társulás

A társulás rövidített neve: Sió- és Duna-menti Víziközm  Társulás

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla Király tér  8.

ködési területe: Magyarország területe
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II. A TÁRSULÁS ID TARTAMA

A társulás határozatlan id tartamra alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A társulás a TTV. 16. §-a alapján létrehozott jogi személyiséggel
rendelkez  társulás, amelyet a Magyar Államkincstár az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdés l) pontja alapján
nyilvántartásba vesz.

IV. A TÁRSULÁS CÉLJA

1. A társulás m ködési területén
- A víziközm vek biztonságos és hosszú távon fenntartható

üzemeltetésének megszervezése,
- a szolgáltatás gazdasági stabilitásának biztosítása,
- a közm vagyon m köd képessége a szükséges karbantartás, pótlás és

felújítás m szaki, pénzügyi feltételeinek teljesítése,
- a közüzemi víziközm  szolgáltatás vonatkozásában a fogyasztóvédelmi

érdekek kiemelt érvényesítése,
- a szolgáltatási színvonal és a biztonság növelésének el segítése,
- a gazdaságos és hatékony üzemeltetés kialakítása.

2. Tagok vállalják, hogy az 1. pontban megjelölt célok megvalósítása
érdekében kölcsönösen együttm ködnek.

3. A célok elérése érdekében a társulás vállalja olyan gazdasági társaság
megalapítását, amelynek m ködtetése biztosítja a cél elérése
érdekében a szükséges feladatok elvégzését.

V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

A társulás tagjai az Ötv. 9.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a társulásra átruházzák a társulás céljának megvalósításával kapcsolatos
alábbi feladatokat:

A társulás tagjait alkotó települések víz- és szennyvízszolgáltatásának
biztosítása.
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A társulás f  tevékenysége:

 Víztermelés, -kezelés, -ellátás.
 Szennyvíz gy jtése, kezelése, szennyez désmentesítés, egyéb

hulladékkezelés.
 Vízi létesítmény építése.
 M szaki vizsgálat, elemzés.
 Mérnöki tevékenység, m szaki tanácsadás.
 Ingatlankezelés.
 PR., kommunikáció.
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1. A Társulás operatív pénzügyi feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.

2. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente
kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani.

3. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillet  vagyoni
érték  jogokból áll.

4. A tagi önkormányzatok társulásba bevitt/átadott vagy a társulás
tevékenysége folytán képz dött vagyonát a társulás vagyonaként kell
nyilvántartani, a vagyonszaporulat is a társulást illeti meg.

5. A Ttv. 8.§ (4) bekezdés g) pontjának felhatalmazása alapján a társulás
megsz nése, felmondás vagy kizárás esetén a tagok egymással
elszámolni kötelesek.

6. A társulás m ködésének, fejlesztésének forrásai:
A tagok vállalják, hogy a települések lakosainak arányában évente
lakosonként 10,- Ft m ködési költséget utalnak át a társulás
bankszámlájára. Abban az esetben, ha a társulás m ködési költségei
el re láthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a társulás
döntéshozó szerve a társulási tanács a m ködési hozzájárulás
mértékének emelését határozhatja el.

7. A társulás bevételét képezik a társulás által pályázott nemzetközi, illetve
hazai támogatások, mely támogatási összegeket – a tagok
megállapodása és a vonatkozó el írások alapján- csak a társulás
céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
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8. A társulás vagyonához tartoznak az alaptevékenység körében kifejtett
gazdasági tevékenységb l származó bevételek, természetes és jogi
személyek felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati bevételek.

VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

1./ Társulási tanács
2./ Elnökség
3./ Társulási tanács elnöke (aki egyben a társulási tanács elnökségének

elnöke)
4./ Felügyel bizottság
5./ Pénzügyi lebonyolító szervezet (Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala)

VII./1 Társulási tanács

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, mely a társult tagok
képvisel -testületei által delegált önkormányzati képvisel k vagy
polgármesterek összességéb l áll. Valamennyi tag egy képvisel
delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képvisel t
visszahívhatja.

A tagot a társulási tanácsban a társulási megállapodás 2. számú
mellékletében meghatározott lakosság számmal arányos szavazati jog illeti
meg. Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a felével.

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott
helyettes képvisel  útján lehet.

1.1. A társulási tanács m ködése:

A társulási tanács megalakultnak tekintend , ha a képvisel -testületek
mindegyike min sített többséggel hozott határozatával jóváhagyta a
társulási megállapodást, megválasztotta képvisel jét és, a társulási tanács
alakuló ülése kimondta a megalakulását.

A társulási tanács döntését ülésen, határozattal hozza.

A társulási tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott és a
társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörökben.
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1.2. A társulási tanács feladata és hatásköre

a/ A társulási tanács elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztása,
visszahívása

b/ A m ködési hozzájárulás mértékének megállapítása
c/ Tagokat terhel  egyéb kötelezettség megállapítása
d/ A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása
e/ Tag kizárásának elhatározása
f/ Társulási megállapodás módosítása
g/ Társulás megsz nésének elhatározása
h/ Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés

megszerzése és elidegenítése
i/ Társulás éves munkatervének, költségvetésének, éves mérlegének

elfogadása
j/ Támogatási szerz dések megkötése
k/ A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése,

stratégiai célok meghatározása
l/ Ajánlat adása a tagok között felmerül  vitás kérdések megoldására
m/ Szervezeti és m ködési szabályzat elfogadása

1.3. A társulási tanács ülését össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.
- a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott

id pontban
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó- indítványára
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellen rzéséért felel s szerv

kezdeményezésére.

1.4. A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes hívja össze írásban, vagy elektronikus úton az ülés
napját megel en legalább 15 nappal korábban. Ett l eltérni sürg s
esetben lehet, de a tagokat ez esetben hitelt érdeml  módon értesíteni
kell.

1.5. A társulási tanács határozatképes, ha azon a szavazatok több mint a
felével rendelkez  képvisel  jelen van. Határozathozatalhoz a
jelenlév  képvisel k által leadható szavazatok több mint fele
szükséges (egyszer  többség).

1.6. Határozatképtelenség esetén az eredeti id pontot követ  8 napon túli,
de 30 napon belüli id pontra kell az újabb ülést összehívni.

1.7. A társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakért k vagy
egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt
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vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal
nem rendelkeznek.

1.8. Az ülésen a határozati javaslatról a szavazati arányok megállapítását
követ en nyílt szavazással döntenek.

1.9. A társulási tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelez
érvény ek.  A társulási tanács tagjai a társulási tanácsban hozott
döntésekr l 15 napon belül írásban (elektronikusan vagy postai úton)
tájékoztatni kötelesek az ket delegáló önkormányzatokat.

1.10. A tanács ülésér l jegyz könyvet kell készíteni, melyet az elnök és a
társulási tanács által felhatalmazott személy ír alá.

VII./2. Elnökség

2.1. A társulási tanács tagjainak nagy számára tekintettel, a rugalmas
ködés érdekében a társulási tanács elnökséget hoz létre.

2.2. A társulási tanács a VII/1. pontban meghatározott feladat- és
hatásköreib l a b); c); d); j); k); l) pontokban meghatározott feladat- és
hatásköreit a társulási tanács elnökségére ruházza át. Az átruházott
feladat- és hatáskörök alapján hozott döntésekr l az elnökség a
felügyel  bizottságot félévente, míg a társulási tanácsot évente köteles
tájékoztatni.

2.3 A társulás tagjai kétharmadának kérelmére a társulási tanács – a
társulási tanács elnöke által 15 napon összehívott ülésén – köteles a
kezdeményez k által megjelölt átruházott feladat- és hatáskört
visszavenni.

2.4. Az elnökség segíti a társulás elnökének és elnökhelyetteseinek a
munkáját, közrem ködik a társulási tanács üléseinek el készítésében,
kapcsolatot tart a tanács tagjaival, közrem ködik a döntések
el készítésében és végrehajtásában.

2.5. A társulási tanács elnökségének számát és tagjait a társulási tanács
határozza meg.

2.6. Az elnökség elnöke a társulási tanács elnöke. Az elnökség az
ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség ülésén a tagokat
megillet  szavazatok számát a társulási tanács határozza meg.

2.7. Az elnökség határozatképes, ha a szavazatok több mint felét képvisel
tag az ülésen jelen van.
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2.8. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülésr l szóló meghívót az
ülést megel en legalább 5 nappal írásban, vagy elektronikus úton
kell a tagoknak megküldeni.

2.9. Az elnökség határozatait a jelenlév  tagok szavazatainak több mint a
felével hozza.

2.10. Az elnökség döntése a szabályszer en helyettesített, de az ülésen
meg nem jelent tagokra is kötelez .

VII./3 Társulási Tanács Elnöke

3.1. A társulási tanács elnökét és elnökhelyetteseit a társulási tanács
tagjai sorából az alakuló ülésen egyszer  többségi szavazással
választják meg határozott id re.

3.2. Az elnök, az elnökhelyettesek megbizatása önkormányzati képvisel i
tisztségük betöltéséig áll fenn.

3.3. A társulási tanács elnöke a társulás ügyeinek vitele keretében:

a) képviseli a társulást harmadik személyekkel szemben bíróságok
és más hatóságok el tt

b) intézkedik a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál a
társulás törzskönyvi nyilvántartásában szerepl  adatok
változásának nyilvántartásba vétele iránt a társulási
megállapodás módosítását követ  15 napon belül

c) összehívja a társulási tanács üléseit, összeállítja az ülések
napirendjét.

d) gondoskodik a társulás éves mérlegének vagyonkimutatásának
költségvetésének, éves beszámolójának elkészítésér l.

e) a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhet vé teszi.
f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a társulási

tanács részére a társulás m ködésér l, feladatainak ellátásáról,
a társulási cél megvalósulásáról.

g) a támogatási szerz dést és az egyéb szerz déseket, valamint
azok módosításait a társulás nevében aláírja.

h) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a tagok,
illetve képvisel ik, a hatóságok, közrem köd  szervek,
személyek felé, beszámoltathatja a társulásban közrem köd
bármely érdekeltet.

3.4. Az elnök a társulással összefügg  feladatai megvalósításához-
utólagos beszámolási kötelezettséggel- jogosult szakért k
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igénybevételére a társulás költségén. A társulás elnöke feladatait a
le elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettségének

megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a
vonatkozó jogszabályok szerint felel.

3.5. Az elnök a társulás bevételeivel a társult települési önkormányzatok,
valamint a társulási tanács ellen rzése mellett, a tanács hatáskörét
nem sértve a törvényi rendelkezéseknek megfelel en gazdálkodik.

3.6. Az elnöki megbizatás megsz nik:

- önkormányzati képvisel  tisztségének megsz nésével
- az t delegáló önkormányzat által történ  visszahívással
- a társulási tanács által történ  visszahívással
- lemondással
- elhalálozással

3.7. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének
megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a
lemondásától számított 15 napon belül a társulási tanács ülését
összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök
lemondásával az elnökhelyettesek megbizatása nem sz nik meg.

3.8. A társulás elnökhelyetteseinek megbizatási id tartamára az elnökre
vonatkozó rendelkezések irányadók. A társulás elnökhelyettesei az
elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatása esetén t teljes
jogkörrel helyettesítik.

VII./4 Felügyel bizottság

4.1. A tagok megállapodnak abban, hogy a társulási tanács els  ülésén 3
l álló felügyel bizottságot hoznak létre a társulás ellen rz ,

felügyel  szerveként.

4.2. A felügyel bizottság tagjai a társulási tanács tagjai által
megválasztott személyek.

4.3. A felügyel bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni,
képviseletnek nincs helye.

4.4. A felügyel bizottság évente két alkalommal, de szükség szerint
többször is ülésezik.

4.5. A felügyel bizottság ülését az elnök ülés napját legalább 5  nappal
megel en írásban, vagy elektronikus úton hívja össze.
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4.6. Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben a felügyel bizottság
haladéktalanul telefonon is összehívható.

4.7. A felügyel  bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok
2/3-a jelen van. Határozatképtelenség esetén, 8 napon belül újabb
ülést kell összehívni.

4.8. A felügyel  bizottság döntéseit egyszer  többséggel hozza.

4.9. A felügyel  bizottság feladata és hatásköre:

- a társulás m ködésének, pénzfelhasználásának ellen rzése
- a tagok elé terjesztend  jelentések, beszámolók vizsgálata, a

vizsgálat eredményér l beszámoló készítése
- a társulás bármely tagjától felvilágosítás, tájékoztatás kérése
- a társulási tagok tájékoztatásának vizsgálata

4.10. A felügyel bizottság üléseir l jegyz könyvet kell vezetni, melyet az
ülés elnöke, valamint a jegyz könyvvezet  ír alá.

4.11. Felügyel bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.

4.12. Felügyel bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.

VII./5 Pénzügyi lebonyolító szervezet

5.1. A társulás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalát bízza meg a pénzügyi lebonyolító szervezet
feladatainak ellátásával. A pénzügyi lebonyolító szervezet
gondoskodik a társulás számlavezetésér l. Ellátja a társulás
adminisztrációját és a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.

5.2. Összeállítja a társulás m ködésének költségeit is tartalmazó
költségvetést és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

5.3. Amennyiben valamely társulási tag pénzügyi hozzájárulási
kötelezettségének teljesítését illet en 15 napot meghaladó
késedelembe esik, és a pénzügyi lebonyolító szervezet egyszeri,
írásbeli felszólításának kézbesítését l számított 15 napon belül sem
egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint székhely önkormányzat ez utóbbi határid
eredménytelen elteltét követ  10 napon belül jogosult és köteles a
követelést jelen megállapodás 4. számú mellékletét képez
felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással
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érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a
társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.

5.4. Abban az esetben, ha Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, mint székhely önkormányzatnak tartozása áll
fenn a társulással szemben, a társulási tanács a társult település
tagjai közül új székhely önkormányzatot jelöl ki és felhatalmazza
arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely
önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be.

5.5 Tagok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen
megállapodás 4. számú mellékletében szerepl  tartalommal
számlavezet  pénzintézetüknél megteszik és azt a társulás felé a
nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen-
valamennyi tagönkormányzat által aláírt- megállapodás
kézbesítését l számított 8 napon belül.

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, és más hatóságok
el tt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök
akadályoztatása esetén a társulás képviseletére az elnökhelyettesek
önállóan jogosultak.

A társulást az elnök önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik,
hogy a géppel vagy kézzel el írt, el nyomott vagy nyomtatott társulási név
fölött az elnök vagy az elnökhelyettesek valamelyike a teljes nevét önállóan
írja alá.

IX. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával elfogadják
a felmondással illetve kizárással összefügg  felel sségi szabályokat.

IX./1 A szerz dés felmondása

1.1. Tekintettel arra, hogy a társulás határozott cél megvalósítására jön
létre a tagok önként vállalják, hogy a törvényben biztosított
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a
társulási tanáccsal, valamint a felügyel  bizottsággal történ
egyeztetést követ en élnek.
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1.2. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával-
december 31.-i hatállyal- lehet. A Ttv. 4.§ (2) bekezdése alapján a
felmondásról szóló min sített többséggel hozott döntést a képvisel -
testület (közgy lés) legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni
és a társulás tagjaival közölni.

1.3. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának
teljesítésére, valamint felmondásával a társulásnak okozott kár teljes
kör  megtérítésére.

1.4. A felmondás hatályba lépéséhez szükséges a társulás tagjai
többségének hozzájárulása, mely hozzájárulásról min sített
többséggel hozott képvisel -testületi határozattal kell dönteni.

1.5. Tag általi felmondás esetén a társulás köteles a taggal elszámolni a
vagyoni hozzájárulás arányának megfelel en, figyelembe véve a
kártérítési kötelezettséget és a társulást terhel  kötelezettséget is,
majd a tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani.

IX./2 Tagi kizárás

2.1. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges
kötelezettségeit megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a
tagot kétszer, írásban, megfelel  határid  t zésével felhívni a
teljesítésre.

2.3. Ha a tag ezen felhívás ellenére a közölt határid n belül sem tesz
eleget a jelen megállapodásban írt kötelezettségeinek, a tagok több
mint fele min sített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával kizárhatja a társulásból.

2.4. Különösen ilyen kötelességszegésnek min sül a m ködési
hozzájárulás megfizetésének elmulasztása. A kizárás
jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás
jogkövetkezményeivel, így ebben az esetben is terheli a tagot a
kártérítési és egyéb kötelezettség.

IX./3 Tagfelvétel

A társuláshoz az alapító tagokon felül más önkormányzatok is
csatlakozhatnak, a társulási tanácsot alkotó települési önkormányzatok
képvisel -testületeinek min sített többséggel hozott határozatával.
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X. A TÁRSULÁS MEGSZ NÉSE

1. A társulás megsz nik:
 ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás

megsz nését.
 a bíróság joger s döntése alapján.

2. A társulás megsz nése esetén a tagok a megsz nés id pontjával
bezáróan egymással elszámolni kötelesek.

3. A társulás megsz nése esetén a kötelezettségek teljesítése után
fennmaradó vagyon a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában
illeti meg.

4. A társulás megsz nése esetén a társulás kötelezettségeiért a tagok a
vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felel sséggel.

XI. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik
útján, valamint civil szervezetek bevonásával a lakosság teljes kör
tájékoztatására.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére
jogosult személyek változása esetén, 60 napon belül be kell jelenteniük
új képvisel jüket.

2. Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz dés
valamely rendelkezése jogszabály változása, vagy egyéb a feleken kívül
álló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi –ezekkel nem érintett-
része hatályában fennmarad.

3. A társult önkormányzatok által a társulásra átruházott közigazgatási
hatósági feladat és hatáskörökben hozott döntéseket a társulási tanács
elnöke, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes kiadmányozza.

4. A tagok vitás kérdéseiket els sorban tárgyalásos úton egymás közötti
egyeztetéssel rendezik, ennek sikertelensége esetén a jogvita
eldöntésére kikötik a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
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5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi
CXXXV. (Ttv), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

A társulási megállapodást a tagok a szerz dés részét képez  2. számú
mellékletben foglalt képvisel -testületi határozatok alapján, a szerz dés 1.
számú mellékletében foglalt aláírási íven, mint akaratukkal mindenben
megegyez t helybenhagyólag aláírták.

     Kelt, Szekszárdon, 2011. december 2. napján
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1. számú melléklet

Aparhant Község Önkormányzata …………………………….

Báta Község Önkormányzata …………………………….

Bogyiszló Község Önkormányzata …………………………….

Decs Nagyközség Önkormányzata ……………………………..

Dunaföldvár Város Önkormányzata ……………………………..

Fadd Község Önkormányzata …………………………….

Fels nána Község Önkormányzata ……………………………..

Grábóc Község Önkormányzata ……………………………..

Harc Község Önkormányzata ……………………………..

Kéty Község Önkormányzata ……………………………..

Kesz hidegkút Község Önkormányzata ………………………………

Kisszékely Község Önkormányzata ………………………………

csény Község Önkormányzata ………………………………

Regöly Község Önkormányzata ……………………………….
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Simontornya Város Önkormányzata ………………………………

Szakály Község Önkormányzata ………………………………

Szárazd Község Önkormányzata ……………………………….

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  ……………………………..

Zomba Község Önkormányzata ……………………………….
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2. számú melléklet

A TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISEL -
TESTÜLETEINEK HATÁROZATAI

 1. Aparhant Község Önkormányzata                        58/2011. (11.30.)
 2. Báta Község Önkormányzata                   334/2011.(XI.24.)
 3. Bogyiszló Község Önkormányzata                    76/2011. (XI.28.)
 4. Decs Nagyközség Önkormányzata                       250/2011.(XI.30.)
 5. Dunaföldvár Város Önkormányzata                      239/2011.(XI.29.)
 6. Fadd Község Önkormányzat                                  201/2011.(XI.28.)
 7. Fels nána Község Önkormányzata                         34/2011.(XI.30.)
 8. Grábóc Község Önkormányzata                            106/2011.(XI.28.)
 9. Harc Község Önkormányzata                                    88/2011.(XII.1.)
10. Kéty Község Önkormányzata                                  45/2011.(XI.25.)
 11.Kesz hidegkút Község Önkormányzata                 42/2011. (XI.2.)
12. Kisszékely Község Önkormányzata                       43/2011.(XI.24.)
13. csény Község Önkormányzata                           160/2011.(XI.30.)
14. Regöly Község Önkormányzata                           107/2011. (XI.28.)
15. Simontornya Város Önkormányzata                     166/2011.(XI.28.)
16. Szakály Község Önkormányzata                      83/2011.(XII.08.)
17. Szárazd Község Önkormányzata 44/201. (XII.1.)
18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata    235/2011.(XII.1.)
19. Zomba Község Önkormányzata                              116/2011.(X.24.)
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3. számú melléklet

TÁRSULÁSI TANÁCSBAN A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA
LAKOSEGYENÉRTÉK ALAPJÁN

1. Aparhant Község Önkormányzata  1.070
2. Báta Község Önkormányzata  1.817
3. Bogyiszló Község Önkormányzata  2.435
4. Decs Nagyközség Önkormányzata  4.299
5. Dunaföldvár Város Önkormányzata  8.983
6. Fadd Község Önkormányzata  4.501
7. Fels nána Község Önkormányzata    747
8. Grábóc Község Önkormányzata    167
9. Harc Község Önkormányzata    888
10. Kéty Község Önkormányzata    794
11. Kesz hidegkút Község Önkormányzata    234
12. Kisszékely Község Önkormányzata     307
13. csény Község Önkormányzata  2.666
14. Regöly Község Önkormányzata  1.211
15. Simontornya Város Önkormányzata  4.220
16. Szakály Község Önkormányzata  1548
17. Szárazd Község Önkormányzata     256
18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 34.576
19. Zomba Község Önkormányzata   2.374

Összesen: 73.093
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4. számú melléklet

FELHATALMAZÁS

………………………………….
A hitelintézet neve és címe

A Szekszárdon, ………év ……………………hó ………………..napján kelt a
Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társulást
létrehozó társulási megállapodás VII/5.3. pontja alapján
……………………….…………....... Önkormányzata (………
…………………………………………………………….,
………………...u………..sz., , képviseli…………………………... polgármester),
felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100
Szekszárd, Béla király tér 8., bankszámlaszáma: 11746005-15416566, képviseli
Horváth István polgármester). mint jogosultat, hogy a társulási
megállapodásból ered  lejárt követelését a (az)
……………………………………......................................... -nál/nél vezetett
………………………………….. pénzforgalmi jelz számú számlája terhére
külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással
érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határid n belül.
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti
számlát megsz nteti, új számlát nyit, err l a tényr l és annak adatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá
az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a
számlatulajdonos és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett
nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: ………………………………., …………év ……………………hó …….. nap

…………………………………………………………….
A számlatulajdonos cégszer  aláírása és bélyegz je

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési
megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett
nyilatkozatával történhet.

………………………………………………………………
A hitelintézet cégszer  aláírása és bélyegz je


