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Társu lá s i  M egá l lap odás  

(egységes szerkezetben) 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. pontja közfeladata körében eljárva az egyes ivóvízminőség-javító feladatok elvégzésének 
összehangolására a tagönkormányzatok az alábbiakban állapodnak meg: 
 
1. A társulás létrehozásának a célja, társulás feladata 

A Társulás feladata a társulásban résztvevő önkormányzatok lakossága részére szolgáltatott 
ivóvíz minőségének javítása. Az ivóvíz mérési hibahatáron belüli szennyezettségének további 
csökkentése, ezáltal az ivóvíz minőségének javítása érdekében vízbiztonságot fokozó 
beruházások, valamint alternatív víztisztítási módok megvalósítása. A Társulás célja e 
feladatok hatékonyabb ellátásához külső forrás biztosítása érdekében a feladatot támogató 
pályázatokon való társulási szintű részvétel. Az elnyert pénzeszközök koordinált 
felhasználása, valamint a tagönkormányzatok működésének e téren az elvárható legszélesebb 
keretek közötti összehangolása. 
A Társulásban résztvevő önkormányzatok - pályázati források hiányában - saját maguk viselik 
a célok szerinti tervek elkészítésének, és bármely e tárgyban indított beruházás 
megvalósításának költségeit.  

 
2. A Társulás jogállása közös feladatellátására létrehozott jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
3. A Társulás neve:  

Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
4. A Társulás bélyegzője: 

Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás felirattal ellátott 
körbélyegző, közepén a hivatalos magyar címerrel 

 
5. A Társulás székhelye és gesztora:  

 Csongrád város Önkormányzata  
 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.  
 

6. A Társulás működési területe:  
A társulás működése a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed 
ki.  

 
7. A Társulás határozatlan időre jön létre. 

 
8. A Társulás alapító tagjai:  

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.  
(képviseli: Dr. Kőrösi Tibor polgármester), 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.  
(képviseli: Forgó Henrik polgármester) 

 
9. A Társulás irányítása, működése és döntéshozatala 
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a) A Társulás legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a 

társulást létrehozó önkormányzatok polgármesterei, akik a Társulási Tanácsban 50-50 %-
os szavazati joggal rendelkeznek.  
A Társulási Tanács feladatai:  
 dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, 
 dönt a Társulásba további tagok felvételéről, 
 meghatározza a tagdíj mértékét, 
 dönt a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról, 
 szerződéseket hagy jóvá, amely gazdasági kötelezettséget keletkeztet a Tanács 

számára. 
 

b) Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. A Társulási 
Tanács ülését az Elnök – az ülés előtt legalább 10 nappal – hívja össze az írásbeli meghívó 
és a napirendekhez tartozó előterjesztések valamennyi tag számára postai vagy 
elektronikus úton történő megküldésével.  

c) A Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza, az ülés vezetője által feltett kérdésre adott 
„igen” vagy „nem” vagy „tartózkodom” válaszként kézfelemeléssel. A Társulási Tanács a 
döntéseit egyhangú döntéssel hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok egyhangú 
igen szavazata szükséges.  

d) Az ülés határozatképes, ha azon mindkét tag képviselője jelen van.  
e) A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges:  
 a Társulási megállapodás jóváhagyásához, 
 a Társulási megállapodás módosításához, 
 a Társulási megállapodás megszüntetéséhez, 
 a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,  
 a Társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

f) a Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti.  
g) a Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1 példányát a Társulási 

Tanács ülését követően haladéktalanul meg kell küldeni a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalnak, továbbá a jegyzőkönyv határozat kivonatait valamennyi társult 
önkormányzat polgármesterének. 

h) a társult önkormányzatot képviselő polgármester akadályoztatása esetén magát 
meghatalmazottal is képviseltetheti, a megbízást azonban írásba kell foglalni, s annak 
tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, ill. korlátait.  

 
10. Az elnök, és feladata:  

A Társulás mindenkori elnöke Csongrád Város Önkormányzata polgármestere.  

Feladatai:  
a) összehívja és vezeti a Társulási Tanácsot,  
b) előkészíti tárgyalásra a tárgysorozatot, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat, 
c) képviseli a Társulást,  
d) gyakorolja az utalványozási jogot a Társulási Tanácstól kapott felhatalmazás alapján,  
e) gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács döntéseinek 

megfelelően, 
f) elkészíti és a Társulási Tanács elé terjeszti a Társulás éves költségvetését, zárszámadását, 

pénzügyi mérlegét, 
g) kialakítja a könyvvezetés rendjét (számlarend), 
h) gondoskodik a Társulási Tanács ülésekről készítendő jegyzőkönyvek elkészíttetéséről, és 

az érdekelteknek történő megküldéséről,  
i) a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol,  
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j) a Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvet aláírja a Társulási Tanács által 

felhatalmazott jegyzőkönyv-hitelesítővel, 
k) munkaszervezeti feladatokat ellátó személy jelen társulással kapcsolatos tevékenységét 

irányítja, 
l) készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó döntés, 
m) a Tanács hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére) 

vonatkozó döntés, 
 
11. Az Alelnök, és feladata:  

Társulási Tanács Alelnöke Csanytelek Község Önkormányzata mindenkori polgármestere.  
Az alelnök az elnök távolléte, illetve akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, 
amelyeket a Társulási Tanács az elnök hatáskörébe utalt.  

 
12. A Társulás szervezete:  

a) a Társulás éves költségvetéséből gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá,  
b) a célfeladatok megvalósításához a társult önkormányzatok a Társulási Tanács külön 

döntése szerint járulnak hozzá. 
c) a Társulási Tanács tagjai szükség szerint, de évente legalább egyszer kötelesek képviselő-

testületeinek beszámolni a társulásban végzett tevékenységükről.  
d) a Társulás munkaszervezeti feladatait Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala (Csongrád, Kossuth tér 7.) látja el.  
 

13. A Társulás működésének pénzügyi alapjai:  
 

a) a Társulás feladatai ellátásához és a működéséhez szükséges saját pénzalappal rendelkezik.  
b) A Társulás bevételei.  

 a társult önkormányzatok által fizetendő tagdíj, illetve 
 a különböző pályázatokon elnyert támogatások. 

c) A Társulás a pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott saját bankszámlán tartja.  
d) A Társulás a bevételeit a következő célokra használja fel:  

 pályázott programokban saját erőként, 
 a társulás működésével, működtetésével összefüggő költségek és kiadások, 
 a társulás érdekeit és céljait szolgáló kiadványok, prospektusok elkészíttetése, terjesztése. 

e) A Társult települési önkormányzatok által fizetendő tárgyévi éves tagdíj mértéke 20 
Ft/állandó lakosságszám. Az állandó lakosságszámot évente január 01. napjával felül kell 
vizsgálni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által 
szolgáltatott adatok alapján. Az állandó lakosságszám adatait figyelembe véve 
megállapított, és a társulás tagjainak írásban kiközölt tagdíjat évente egy összegben kell 
megfizetni a közlés kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással a Társulás 
számlájára. A Társuláshoz év közben csatlakozó település a tagdíj időarányos részét 
köteles megfizetni.  

f) A tagönkormányzatok által vállalt tagdíjfizetés elmulasztása esetén, a fizetési határidő 
lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás az inkasszó-azonnali beszedési megbízás 
alkalmazása. Amennyiben az inkasszó nem érvényesíthető, akkor a tartozásra a jegybanki 
alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás az 
esedékességtől a kifizetés napjáig terjedő időtartamra.  

g) Az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállat fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti vagy a társulási 
megállapodásban meghatározott önkormányzat (továbbiakban: székhely önkormányzat) a 
fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem telesítő önkormányzat 
által a pénzforgalmi szolgáltatónak adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás 
benyújtására jogosult. 

h) Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, 
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amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi 
székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján 
beszedési megbízást nyújtson be. 

 
14. Keletkezett vagyon felosztása, aktiválása 
 

A társulás beruházásában a tagok közigazgatási területén keletkező vagyonelemeket – 
tekintettel arra, hogy műszakilag egységes vagyont nem képeznek – a társulás tagjai 
könyveikben önállóan aktiválják, külön-külön saját vagyonként tartják nyilván. 

 
 
15. A Társulás felügyelete és ellenőrzése:  

A társulás ellenőrzését a képviselő-testületek saját tagjaik közül delegált képviselőkkel 
látják el. A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükről, a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról. 

 
 
16. Társuláshoz való csatlakozás, kiválás, társulási megállapodás felmondása:  

a) a Társuláshoz történő csatlakozás időben nem korlátozott. A csatlakozási szándékot 
bejelentő önkormányzatnak át kell adni a társulási megállapodás egy példányát és 
tájékoztatni kell az adott évi tagdíj mértékéről.  

b) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével nyilatkozik a befogadási 
szándékáról, aminek fennállása esetén a belépésről a csatlakozni kívánó önkormányzat 
képviselő-testülete dönt. A csatlakozás akkor válik joghatályossá, amikor a belépés 
kérdésében hozott döntést a csatlakozó a Társulás elnökéhez megküldi. 

c) A Társulásból kiválni, a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával 
lehet oly módon, hogy a kiválási, felmondási döntést tartalmazó tagönkormányzati 
határozatot tárgyév június 30-ig a Társulás Elnökéhez meg kell küldeni. A kiválásról, 
felmondásról a társult önkormányzat képviselő-testülete dönt, a Társulási Tanács a 
kiválási szándékot köteles tudomásul venni.  

d) A társulási megállapodást felmondó, kiváló települési önkormányzat köteles a Társulással 
szemben fennálló éves tagdíjfizetési kötelezettségét a felmondás, kiválás hatálybalépéséig 
teljesíteni, továbbá az addig megfizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza.  

 
17. A Társulás megszűnése:  

a) a Társulás megszűnik, ha:  
 a Társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testülete a megszűnést 

kimondja,  
 Bíróság jogerős döntése alapján.  

b) A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a tagok között lakosságszám-arányosan kell 
felosztani, feltéve, hogy a Társulást terhelő vagyoni kötelezettségek kiegyenlítése után 
marad felosztható társulási vagyon.  

c) A megszűnéskor fennálló, s a vagyonból ki nem elégíthető követelések a megszűnés 
időpontjában a társulás tajgaként nyilvántartott település, és önkormányzatokat 
lakosságarányosan terhelik, feltéve, hogy ebben a kérdésben az érintett települések 
másként nem állapodnak meg.  

d) A megszűnés időpontjában fennálló társulási követelésekre a c.) pontban foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

e) Tagtelepülés fogalma alatt azokat a teleüléseket kell érteni, akik a megszűnés időpontjában 
tagjai voltak a társulásnak.  

 
18. Záró rendelkezés: 
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a) társult önkormányzatok kijelentik, hogy ez a megállapodás a helyi önkormányzat 

önállóságát nem sérti. A továbbiakban sem hoznak olyan döntést, amely bármely 
önkormányzat önállóságát sértené. 

b) A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése során 
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s Bírósághoz csak abban 
az esetben fordulnak, ha ezen törekvésők nem jár eredménnyel. Erre az esetre a 
megállapodó felek tudomásul veszik a Csongrádi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

c) Ezen társulási megállapodás 2013. december 07. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől 
az időponttól kell alkalmazni.  

 
Csongrád, 2013. december 6.  
     
   
Záradék: 
A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban írt 
határozataikkal hagyták jóvá és fogadták el önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként. 
Önkormányzat neve Jóváhagyó határozat száma 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100/2011. (IV.21.) 

önkormányzati határozat 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2011 (IV. 15.) Ökt 

határozat 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban írt 
határozataikkal módosították és fogadták el önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként. 
Önkormányzat neve Jóváhagyó határozat száma 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

(1.  módosítás) 
287/2011. (XII. 22.) 
önkormányzati határozat 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(1.  módosítás) 

103/2011. (XII. 16.) Ökt 
határozat 

 
 
Aláírások: 
 
    

…………………………………….. ……………………………………….. 
Dr. Kőrösi Tibor polgármester 

Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete nevében 

Dr. Nagy Rusztem Zoltán 
Csongrád Város Jegyzője 

 
  
 

…………………………………….. ……………………………………….. 
Forgó Henrik polgármester 

Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete nevében 

Kató Pálné 
Csanytelek Község Jegyzője 

 
Záradék 
A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban írt 
határozataikkal módosították és fogadták el önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként. 
Önkormányzat neve Jóváhagyó határozat száma 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

(2.  módosítás) 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(2.  módosítás) 

82/2013. (XI. 29.) Ökt 
határozat 
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1. melléklet 
 

 
Társulás tagjai 

Települések  
állandó lakosságának száma  

2013. 01. 01. 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete …………. fő 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   2888 fő 
 
 
 
 
Aláírások: 
 

Dr. Kőrösi Tibor polgármester 
Csongrád Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete nevében 
  
 
 
 
 
 
 

Forgó Henrik polgármester 
Csanytelek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete nevében 
 


