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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 
16-án tartott rendkívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 44. sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. 
Oláh Ernı címzetes fıjegyzı, Kohut Tibor, Kerekes Lászlóné, Gyáni Károly 
irodavezetı, Maróthy Györgyné igazgató, Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-
vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel 6 
fı képviselı jelen van. Ismerteti a mai rendkívüli képviselı-testületi ülés 
napirendjeit, elsıként döntést kell hozni a „Közép-Békési Térség” 
ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának a 
módosításában, ezt a 2. sz. elıterjesztés tartalmazza, melyet nyílt ülésen javasol 
tárgyalni, míg az 1. sz. elıterjesztést személyi ügy jellege miatt zárt ülésen 
javasolja tárgyalni. A napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a 
Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
Napirend: „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízmin ıség-javító 
Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodás módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
múlt héten volt az ivóvízminıség-javító program társulásának ülése, és június 
24-re kérik a Társulási Megállapodás jóváhagyását, ezért is került sor rendkívüli 
képviselı-testületi ülésre. A Társulási Megállapodás pontjainak módosítása 
többek között arra irányul, hogy a társulási pályázatból létrehozott vagyon nem a 
társulás vagyona, mivel az önerıt a tagönkormányzatok saját maguk biztosítják 
ehhez a beruházáshoz, és így a létrejövı vagyon is az önkormányzatokat illeti 
meg. Költségvetési szervként jár el a tagönkormányzatok nevében a 
Konzorcium, és engedélyezik a tagönkormányzatok, hogy a saját hálózatukhoz 
csatlakozzon ez a beruházással megvalósított új fejlesztés. E miatt több pontját 
kellett módosítani a megállapodásnak az elıterjesztett határozati javaslat 
értelmében, ezek közül kiemeli az egyik legfontosabbat: a projekttel összefüggı 
önerı és pályázati források közvetlenül a tagönkormányzatok forrásait érintik és 
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gyarapítják, a projekt során létrejövı vagyon közvetlenül a tagönkormányzatot 
illeti az önkormányzatok közötti külön megállapodás alapján. Másik fontos 
része a megállapodásnak, miszerint a társulásban résztvevı önkormányzatok 
engedélyezik, hogy a vízi közmő rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt által 
megvalósítani tervezett beruházás. Ezt a két módosítást kellett a társulási 
megállapodásban végigvezetni, és ezt fogadta el a Konzorcium, ahol 22 
település volt jelen a legutóbbi ülésen. Úgy ítéli meg, hogy ez a megállapodás a 
társult önkormányzatok jogait erısíti a beruházással kapcsolatban, és kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem volt, majd javasolja a határozati javaslat elfogadását, amelyet szavazásra 
terjeszt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

94/2011. (VI. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a „KÖZÉP-
BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulás, 
Társulási Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint: 
 
 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következı szöveggel: 

„A Társulás az ivóvízminıség-javító program során elsısorban a 
Társulásban tagként résztvevı Önkormányzatok képviseletét látja el és a 
projekt lebonyolítójaként mőködik közre. A Társulás, mint önálló jogi 
személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló vagyon 
megszerzésére, a projekttel összefüggı önerı és pályázati források 
közvetlenül a tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt 
során létrejövı vagyon közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az 
Önkormányzatok közötti külön megállapodás szerint.”  
 

2. A Társulási Megállapodás I. 1. második francia bekezdése törlésre kerül, 
kivéve annak utolsó mondata, vagyis: " A társulás mőködésére a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni."  
 

3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I. 4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a 
benyújtandó pályázatot az együttmőködı önkormányzatok nevében és 
képviseletében, a pályázati felhívásban megjelölt 951-es szervezeti 
kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes képviselıje a jelen társulási 
megállapodásban foglalt keretek között jogosult nyilatkozatot tenni a tag 
önkormányzatok pályázata ügyében " 
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4. A Társulási Megállapodás VI. fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi 

megállapodás címszó alatt a következık szerint módosul: 
 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI. 1. 1.-ban foglalt 
szövegezés, helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt 
során megvalósuló vízi közmővek (vagyon) - az egyes települések 
beruházásában megvalósuló mőszakilag elkülönült rendszerek 
kivételével- a tag önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek. A 
közös tulajdonban lévı vagyon olyan arányban illeti meg eszmei 
hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett 
önerık egymáshoz aránylanak." 

 
b. Törlésre kerül a VI. 1. 2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést 

fogadják el a felek: " A társulásban résztvevı tag önkormányzatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a meglévı, de a beruházással érintett vízi 
közmő rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt által megvalósítani 
tervezett beruházás.  

 
c. Törlésre kerül a külsı pénzforrásra vonatkozó VI. 2. 1. rész.  

 
d. Törlésre kerül az önerıre vonatkozó VI. 2. 3. 1. pont, helyette a 

következı szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt finanszírozásához 
szükséges önerıt biztosítják, egyben ennek összegyőjtésére, 
beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag önkormányzatok 
felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerıhöz igénybe vehetı 
vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása 
ügyében eljárjon" 

 
e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI. 2. 4. fejezet 

teljes egészében. 
 

5. A Társulási Megállapodás VIII. 2. 3. 6. pontjának bevezetı részébıl törlésre 
kerül „a Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” 
szövegrész, miután az ellentétes a társulásokról szóló törvény 
rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen rész c) alpontja. 
 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplı Társulásra 
vonatkozó hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  
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7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3. 2. 1 pontja, mely szerint az 
Elnökség évente nem minimum hat alkalommal, hanem évente minimum 
két alkalommal tart ülést. 

 
8. A Társulási Megállapodás XI. 1. pontjának elsı mondata utáni szövegrész 

törlésre kerül. 
 
9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét 
kell feltüntetni. 

 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi a képviselıtársait, hogy van-e 
bejelentésük a nyilvános ülésen. Megállapítja, hogy bejelentés nem hangzott el, 
és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatja munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 

 


