
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP 

ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA 

 
 
 

TÁRSULÁSI  

MEGÁLLAPODÁS 
2. módosítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Szedres és Medina községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában 
kapott felhatalmazással, az Mötv. IV. fejezetében foglaltak, a két település közműves 
szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű, hatékony és célszerű megoldása 
érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános 
eljárási szabályairól szóló magyar jogszabályok alapján önkéntes, szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk kölcsönös tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb 
és célszerűbb feladatellátás érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulást (a 
továbbiakban: Társulás) hoznak létre az alábbiak szerint: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS NEVE ÉS SZÉKHELYE 

1.1 A társulás neve: Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat 
Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) 

1.2. A társulás rövid neve: Szedres és Medina Szennyvíz Társulás 

1.3. Székhelye: 7056. Szedres, Arany János utca 2. 
 

1.4. A társulás bélyegzője: körbélyegző, körben a „Szedres és Medina Szennyvíz Társulás„ 
felirattal, középen a Magyar Köztársaság címere. 
 

2. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE ÉS SZÉKHELYE 

2.1. Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7056. Szedres, Arany János utca 2. 
képviselő: Kovács János polgármester 
település lakosságszáma: 2.336 fő 

 

2.2. Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7057. Medina, Kossuth Lajos utca 59. 
képviselő: Vén Attila polgármester 
település lakosságszáma: 807 fő 

 
3. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI, ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 

A Társulás működési, illetékességi területe Szedres és Medina községek közigazgatási 
területe. 

 
4. A TÁRSULÁS TIPUSA, JOGÁLLÁSA 

4.1. A társulás a Mötv. 87. § alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkező társulás, 
amelyet a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. 
§ (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vesz. Gazdálkodására a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás intézményt nem hoz létre 
és nem tart fenn, alkalmazottat nem foglalkoztat. 

4.2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szedres község Polgármesteri 
Hivatala (székhelye: 7056. Szedres Arany János utca 2. továbbiakban: Hivatal) mint 
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önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A feladat ellátásáról a Társulás 
és a Hivatal külön megállapodást köt.  

4.3. A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP 
projekt közös kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős 
projektgazdaként jár el. 

4.4. A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

5. AZ IRÁNYÍTÁSI JOGOK GYAKORLÁSA 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) alapján: 
 

5.1 Teljes jogkörrel rendelkező irányító szerv: Szedres község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7056. Szedres Arany J. u. 2. 
 

5.2 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Medina község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7057. Medina Kossuth u. 59. 
 

6. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 

A Társulás határozott időre, a „Szedres-Medina közös szennyvíztisztítójának 
fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0023 jelű projekt (továbbiakban: KEOP) 
fenntartási időszakának végéig beruházási szakaszának teljes befejezéséig, azaz a KEOP 
projekt megvalósításához folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság által jóváhagyott, 
teljes körű elszámolásáig tartó időszakra jön létre. 

II. Fejezet 

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI. A FELADATELLÁTÁS MÓDJA  

1. A TÁRSULÁS CÉLJA 

Szennyvíz minőségjavító program végrehajtása útján a közös szennyvíz-tisztító 
szolgáltatás minőségének javítása és a komposztáló telep megépítése. 
 

2. A TÁRSULÁS FELADATA 

A Társulás által ellátott kötelező önkormányzati feladat: 
a) A Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjában rögzített víziközmű-szolgáltatás, ezen belül a 

közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás kötelező önkormányzati feladat ellátása.  
b) A Társulás keretében a településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztításához 

szükséges, meglévő vízi közművek bővítése, korszerűsítése, rekonstrukciója a 
Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. §-a alapján. 

c) A Társulás feladata a társult Önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képező 
szennyvíztisztító telep (szedresi 0130/11. hrsz.; továbbiakban: szennyvíztelep) bővítése, 
korszerűsítése és a két település szennyvízcsatorna-hálózatának rekonstrukciója, a 
szennyvíziszap kezelő létesítmények bővítése, korszerűsítése - KEOP pályázati eljárás 
útján - uniós forrás igénybevételével. 
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3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- É S 
HATÁSKÖRÖK FELADATELLÁTÁS MÓDJA 

A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. §, 7. §, és 7/A. §. alapján a KEOP projekt 
keretében a projektgazdai feladatok ellátása, így különösen 
a) amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett 

települések között; 
b) a projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása; 
c) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
d) a támogatás pályázati feltételeinek biztosítása; 
e) a támogatási szerződés megkötése, szükség szerinti módosítása. 
f) a projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli 

és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is. 
g) lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása; 
h) pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 
i) tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
j) beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; 
k) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
m) a projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, 

megkötése. 
 

4. A FELADATELLÁTÁS MÓDJA 

4.1. A Társulás a KEOP pályázati eljárás keretében uniós forrásra nyújt be pályázatot. A 
beruházás saját forrását a társult Önkormányzatok saját költségvetésük terhére viselik. A 
Társulás a pályázat uniós forrásból történő megvalósítása esetén ellátja a projektgazdai 
feladatokat, majd megvalósítás után a fejlesztést átadja az üzemeltetőnek üzemeltetés 
céljából. 

4.2. A Társulás – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából 
érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos 
közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen 
megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási 
tagoknak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a 
Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak 
a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. 

4.3. A Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek előzetes egyetértése szükséges: 
a) a  KEOP pályázati eljárásban a  II. fordulóra vonatkozó pályázat benyújtásához, az 
abban foglalt összes költség, ezen belül az igényelt támogatás és az önerő összegének 
meghatározásához évenkénti bontásban. A testületi határozatnak tartalmaznia kell az 
önerő biztosítására vonatkozó kötelezettség-vállalást, 
b) a támogatási szerződés megkötéséhez, 
c) minden olyan jognyilatkozat megtételéhez, mely a Tagönkormányzatokat – a 
támogatási szerződésen túl – kötelezettségvállalással érinti. 
d) a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötéséhez 

III. Fejezet 

A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

1. A Társulás a Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjában rögzített víziközmű-szolgáltatás, ezen 
belül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás feladatokat, valamint a vízgazdálkodásról 



5 
 

szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott 
önkormányzati közszolgáltatási feladatokat a társulási megállapodásban meghatározott 
működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási 
kötelezettséggel az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi. 

2. A Társulás alaptevékenységének szakágazati besorolása: 370000 Szennyvíz gyűjtése, 
tisztítása, elhelyezése. 
 
3. Az alaptevékenységhez kapcsolódó alkalmazott szakfeladatok: 
 

- 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Itt kell megtervezni és elszámolni a 
szennyvízkezelő rendszerek és berendezések működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével 
(amelynek célja a szennyvíz összegyűjtése, kezelése és lerakása), valamint az 
emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó 
vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

- 412000 Lakó- és nem lakóépület építése: Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen 
típusú lakóépület (pl. családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és 
bármilyen típusú nem lakóépület (pl. ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely, 
kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni 
összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévő lakóépület felújításával és 
renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 

- 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése: Itt kell megtervezni és elszámolni a 
folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, 
ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 

- 429900 Egyéb máshova nem sorolható építés: Itt kell megtervezni és elszámolni az ipari 
létesítmények építésével, az építési munkákkal, valamint a földterület értéknöveléssel 
együtt járó parcellázással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

4. A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat, 
szolgáltatási tevékenységet nem végez. 

IV. Fejezet 

FORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA. A TULAJDONJOG. A TÁRSULÁS GAZ DÁLKODÁSA, 
VAGYONA 

1. A Társulás forrásai: 

Jelen megállapodásban rögzített projekt beruházási és a Társulás fenntartásával, 
működésével kapcsolatos költségek forrását az alábbiak biztosítják: 
a) pályázati támogatások, 
b) a Társulás tagjainak kiegészítő hozzájárulása (önerő). 
 

2. A beruházás önerejének biztosítása: 

2.1. A társult Önkormányzatok a projekt megvalósításának összes költségét a közös 
tulajdonukban lévő szennyvíztelepben fennálló tulajdonrészük arányában – Szedres 
Község Önkormányzata 70,6 %-ban, Medina Község Önkormányzata 29,4 %-ban – 
viselik. A projekt megvalósítás költségét és a Társulás működési költségeit a Társulás éves 
költségvetésében rögzíti. A Társulás költségvetése, annak végrehajtásáról szóló éves és 
évközi beszámoló Szedres Község Önkormányzata költségvetésébe épül be. 
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2.2. Tagok a projekt megvalósítás és a Társulás működési költségeihez szükséges évi 
hozzájárulás összegét fedezetét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. A projekt 
megvalósításának önrészét, illetőleg a működési hozzájárulást Tagok a Társulás éves 
költségvetése alapján, az abban meghatározott ütemezésben és a 2.1. szerinti mértékben 
bocsátják a Társulás rendelkezésére. 

2.3. A Társulási Tanács által megállapított pénzügyi hozzájárulásokról, befizetési 
kötelezettségekről a pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó Hivatal nyilvántartást vezet. 

2.4. Amennyiben a tag önkormányzat a megállapított pénzügyi hozzájárulását, befizetési 
kötelezettségét nem tudja az előírt határidőben teljesíteni, köteles erről legkésőbb a fizetési 
határidő lejártát követő 8 napon belül a Társulási Tanács elnökét írásban értesíteni. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség 
teljesítésének várható időpontját. Az értesítés tartalmazhatja a pénzügyi hozzájárulás, 
befizetési kötelezettség részletekben történő megfizetése iránti kérelmet is. 

2.5. A Társulási Tanács elnöke a 2.4. pontban említett bejelentés kézhezvételétől számított 
10 napon belül tárgyalást kezdeményez a pénzügyi hozzájárulást, befizetési kötelezettséget 
nem teljesítő tag önkormányzattal. Amennyiben a tárgyalás eredményes, úgy a Társulási 
Tanács elnöke a hátralékos tag önkormányzattal megállapodást köt a pénzügyi 
hozzájárulás, befizetési kötelezettség teljesítéséről. A Társulási Tanács elnöke a 
megállapodásban jogosult fizetési halasztást, részletekben történő megfizetést 
engedélyezni, amennyiben a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség legfeljebb 60 
napon belül, és/vagy legfeljebb 4 részletben teljesíthető. 

2.6. A Társulási Tanács elnöke a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem 
teljesítéséről 15 napon belül köteles a Társulási Tanácsot értesíteni: 

a.) a 2.4. pontban említett kérelem esetén, amennyiben a pénzügyi hozzájárulás, 
befizetési kötelezettség teljesítésének várható időpontja a 60 napot, és/vagy a 4 részletet 
meghaladja. 
b.) a 2.5. pontban említett tárgyalás eredménytelensége esetén. 

2.7. A Társulási Tanács a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem teljesítéséről 
– a követelés rendezéséről – határozattal dönt. A Társulási Tanács a hátralékos tag 
önkormányzatot határozatban hívja fel a kötelezettség 15 napon belül történő teljesítésére. 

2.8. A Társulási tanács elnöke jogosult, és köteles intézkedni a társulási tanács határozatba 
foglalt felhívásának eredménytelen elteltét követő 15. napon a meg nem fizetett pénzügyi 
hozzájárulás, befizetési kötelezettség jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét 
képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. 
A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulási Tanács elnöke a követelést 
bírósági úton érvényesíti. 

2.9. Társult Önkormányzatok vállalják, hogy a fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal számlavezető 
pénzintézeteiknél megteszik és azt a Társulási Tanács felé a nyilatkozat egy eredeti 
példányának megküldésével igazolják az aláírt jelen megállapodás kézbesítésétől számított 
8 napon belül. 
 

3. A Társulásnak átadott vagyon: 

Az alapító Önkormányzatok a Társulásnak sem ingó, sem ingatlan vagyont nem adnak át. 
Az alapításból eredő költségeket társult Önkormányzatok a IV. Fejezet 2.1. pontja szerinti 
arányban viselik. A Társulás a működéséhez térítésmentesen jogosult használni Szedres 
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Község Önkormányzata tulajdonában lévő 7056. Szedres Arany János utca 2. szám alatt 
lévő községháza rendeltetésű épület tanácskozó helyiségét. 
 

4. A tulajdonjog: 

4.1. A szennyvíztelep társult Önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezi. Az 
osztatlan közös tulajdonból Szedres Község Önkormányzata tulajdonrésze 70,6 %, 
Medina Község Önkormányzata tulajdonrésze 29,4 %. A beruházás útján megvalósuló 
érték- és tulajdonnövekmény a közös tulajdon arányában növeli a tulajdonostársak 
vagyonát és tulajdonrészét. A megvalósítani kívánt feladatok fizikai mennyiségét a 
jogerős vízjogi létesítési engedély 2.2. pontja tartalmazza, mely adatokat a társulási 
megállapodás függeléke tartalmazza. A tervezési folyamat során az építés becsült 
költsége 298.990.000.- Ft + ÁFA. Ebből várhatóan Szedres Község 
Önkormányzatának beruházást követően létrejövő vagyonnövekményének értéke 
211.086.940.- Ft + ÁFA, Medina Község Önkormányzatának beruházást követően 
létrejövő vagyonnövekményének értéke 87.903.060.- Ft + ÁFA. 

4.2. A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő fent felsorolt 
vagyontárgyak a beruházási szakasz lezárultával, a – támogatási szerződésben foglalt 
feltételek betartása mellett – visszterhes jogügylettel a Társulás tagjainak elkülönült 
tulajdonába kerülnek, a KEOP projekthez biztosított saját forrásuk arányában. 

4.3. A visszterhes jogügylet keretében a Társulás a tag önkormányzatokra ruházza a KEOP 
projekt keretében megvalósult vagyontárgyak tulajdonjogát, melyről számlát bocsát ki, 
ezzel egyidejűleg, pénzmozgással nem járó pénzeszközátadással átadja a tag 
önkormányzatok részére a rájuk eső támogatást, illetve a tag önkormányzatok által 
korábban megfizetett saját forrást. 
 

5. A Társulás tulajdonszerzése 

A Társulás saját nevében tulajdonjogot nem szerez. 
 

6. A Társulás működésével kapcsolatos egyéb költségek:  

A Társulás – nem közvetlenül a beruházáshoz kapcsolódó – egyéb költségeit – különös 
tekintettel a gazdálkodási, ügyviteli feladatok ellátására – Szedres község Önkormányzata 
viseli. 
 

7. Pénzeszközök kezelése: 

7.1. A Társulás pénzeszközeit Szedres község Önkormányzata által meghatározott 
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.  

7.2. A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
(továbbiakban: Számv.tv), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 
249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók. 

V. fejezet 

BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER. A TÁRSULÁS M ŰKÖDÉSE 

1. Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti 
rendszerben állapodnak meg: 
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1.1. A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 
 

1.2. A Társulás irányító szerve: 
 a) Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Székhelye: 7056. Szedres Arany János u. 2. 
 b) Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Székhelye: 7057. Medina Kossuth Lajos u. 59. 
 

1.3. A Társulás törvényességi ellenőrző szerve: Tolna Megyei Kormányhivatal 
 Székhelye: 7100. Szekszárd Szent István tér 11-13. 
 

1.4. A Társulás pénzügyi szerve: Szedres Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
 Székhelye: 7056. Szedres Arany János u. 2. 
 

1.5. A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke 
 Székhelye: 7056. Szedres Arany János u. 2. 

2. A Társulási Tanács 

2.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely 6 főből áll. A Társulási 
Tanácsba a tagok a következő személyeket delegálják: 

a) a társult tagok önkormányzatainak polgármestereit (összesen 2 fő), 
b) a társult tagok önkormányzati képviselőiből képviselő-testületenként 2 főt (összesen 
4 fő). 
 

2.2. A Társulási Megállapodás aláírásakor a Társulási Tanács az alábbi összetételben kezdi 
meg működését: 

1. Vén Attila Medina Község polgármestere 
2. Kovács János Szedres Község polgármestere 
3. Balog József Medina Község Képviselő-testületének képviselője 
4. Szokics Elek Medina Község Képviselő-testületének képviselője 
5. Balogh Ferenc Szedres Község Képviselő-testületének képviselője 
6. Horváth István Szedres Község Képviselő-testületének képviselője 
 

2.3. A Társulási Tanácsba delegált polgármester Társulási Tanácsi tagsága megszűnik: 
a) a polgármesteri tisztség megszűnése napjával, 
b) elhalálozással. 
 

2.4. A Társulási Tanácsba delegált önkormányzati képviselő Társulási Tanácsi tagsága 
megszűnik: 

a) a képviselői tisztség megszűnése napjával, 
b) a delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
c) lemondással, 
d) elhalálozással. 
 

2.5. A Társulási Tanács elnökének/elnökhelyettesének megbízatása megszűnik: 
a) a választott tisztségének megszűnése napjával, 
b) a delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
c) a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
d) lemondással, 
e) elhalálozással. 
 

2.6. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése Önkormányzatának 
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását. 
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2.7. A Társulási Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. Szavazni személyesen lehet. 
A Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 

2.8. A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. Az elnök képviseli a 
Társulást. 
 

2.9. A Társulási Tanács elnöke ellátja a Tanács ülésének előkészítésével és a hozott 
határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az alelnök ellátja mindazokat a 
feladatokat, melyekkel az elnök megbízza. 
 

3. A Társulás működése 

3.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre a projektgazdai feladatokhoz kapcsolódó 
feladatokon túl: 

a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása, 
b) Tagokat terhelő kötelezettségek megállapítására javaslattétel. 
c) A hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 
vélemények figyelembe vételével. 
d) Jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a 
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével 
hozott döntése szükségeltetik. 
e) Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép 
hatályba. 
f) Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első 
félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének 
elfogadása. 
g) A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 
meghatározása. 
h) A projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 
elemzése és értékelése. 
i) A Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében. 
j) A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 
k) Az illetékes szervezetekkel a támogatási szerződés(ek) megkötése. 
l) A projekt megvalósulásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a 
kivitelező kiválasztása. 
m) A kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötése. 

3.2. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze 
kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben 
kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve 
ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Tolna Megyei Kormányhivatal 
(továbbiakban: Kormányhivatal) kezdeményezi. 

3.3. A Társulási Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, 
de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

3.4. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze 
írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél 
rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett. 

3.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele 
jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 
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napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

3.6. A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 
személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

3.7. A Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévők 50 
% + 1 szavazata szükséges. A Társulási tanács határozatának jelölése: szám/évszám. 
(hónap, nap) TT. számú HATÁROZAT. 

3.8. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni és jelenléti ívet kell felvenni. A 
jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt 
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott 
határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv 
szabályait kell alkalmazni. azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács 
elnöke és a Társulási Tanács által esetenként megbízott, az ülésen jelen lévő Társulási 
Tanács tagja írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök a Társulás 
székhelyének polgármesteri hivatalának jegyzője megküldi a Kormányhivatalnak. 

3.9. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 
a) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 
más hatóságok előtt, 
b) intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok 
változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 15 napon 
belül, 
c) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
d) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 
éves beszámolójának elkészítéséről, 
e) a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 
g) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási 
Tanács számára előírt, 
h) a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a 
Tagok nevében aláírja, 
i) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 
közreműködő bármely érdekeltet, 
j) képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a Közreműködő Szervezet  
és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési 
pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket. 

3.10. Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – a közbeszerzési 
szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő 
munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén. 

3.11. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok 
szerint felel.  
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VI.  Fejezet 

 A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint az 
alelnök jogosult. 

2. A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét saját 
kezűleg írja alá. 

VII. Fejezet 

A TÁRSULÁS ELLEN ŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA  

1. A Társulás ellenőrzési rendjét az irányító szerve köteles megszervezni és végrehajtani. 

2. Az irányító szerv köteles az Áht.-ban, valamint az Ávr.-ben foglalt ellenőrzési és 
beszámoltatási kötelezettségének eleget tenni. 

3. A Társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. 

4. A Társulás tagjának polgármestere vagy az általa a Társulási Tanácsból kijelölt személy 
évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-
testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 

VIII. Fejezet 

TAGSÁGI JOGVISZONY. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMON DÁSA 

1. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a 
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a Mötv.-ben biztosított felmondási 
jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést 
követően élnek. 

2. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodás aláírását követő 
három évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását 
követő három éven belül megkezdődik, a beruházási szakasz lezárásáig a társulási jogviszonyt 
nem mondják fel. 

3. Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem 
kezdődik meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek 
felmondási jogukkal. 

4. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább 
három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a 
felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási 
szerződésben foglaltakat. 

5. A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a 
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beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal 
csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően 
élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti 
szabályok az irányadók. 

6. Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett 
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. Ezen jogalappal – a projekt megvalósítását 
követően – keresetet nem indíthat. 

7. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással, így a projekt 
meghiúsulásával összefüggő kárra is vonatkoztatják. 

8. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás 
arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő 
kötelezettségeket is. 

9. A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás 
tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás 
kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. 

10. Tagfelvétel 

10.1. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 
képviselő-testületének határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a képviselő-
testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához 
ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

10.2. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő 
valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének támogató határozata. 

10.3. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás társulási megállapodását módosítani kell 
és a csatlakozást a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához be kell jelenteni. 

IX. Fejezet 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZ ŰNÉSE 

1. A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodásban meghatározott, a társulásra 
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki. 

2. Jelen megállapodás az összes Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben 
történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. 

3. A Társulás megszűnik a társulási megállapodásban foglalt cél megvalósulását követően, a 
társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint. 

4. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 
elszámolni kötelesek. 

5. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
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6. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel és ugyanilyen arányban illeti meg őket a 
Társulás követelései. 

X. Fejezet 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

1. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil 
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a 
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi 
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés 
céljául szolgáló beruházás előnyeiről. 

2. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, 
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok 
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). 

3. A tagok tájékoztatási kötelezettsége mellett jelen Társulási megállapodás keretében 
kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló 
munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média 
tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ 
a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 

4. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a 
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 
biztonságának megőrzésére is. 

XI. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás 
alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést 
eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen 
megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit.  

2. Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás 
csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető.  

3. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 
változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. 

4. Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, 
a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – 
része teljes hatályban fennmarad. 

5. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 
meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Szekszárdi Bíróság döntésének vetik alá 
magukat. 

6. Jelen társulási megállapodás 2014. február 1. napján lép hatályba. A társulási 
megállapodás hatályba lépéséhez valamennyi társult tag képviselő-testületének 
minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. 
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7. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. 
október 9-én kelt társulási megállapodás. 

8. Jelen társulási megállapodást a társulás tagjai bármely tag kezdeményezésére, a Társulási 
Tanács döntése, és a társulást alkotó települések képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatát 
követően egyező akarattal módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati 
általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 

9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv. valamint az Áht. 
rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
Kelt: Szedres, 2014. 
 
 
 
 
 
 Kovács János Vén Attila 
 Szedres község polgármestere Medina község polgármestere 

Záradék:  
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.  
Jóváhagyó határozatok száma:  
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (      ) határozata. 
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (      ) határozata. 

 
 
 dr. Baranyai Eszter Honti Sándor 
 közös hivatal jegyzője jegyző 
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Melléklet 
a Szedres és Medina Szennyvíz Társulás 

társulási megállapodásához 
 

Felhatalmazás 
 
 
 

……………………………………………………. 
                 a hitelintézet neve és címe 

 
 

A Szedresen, 2011. év …… hó ... napján kelt, Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és 
Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulására vonatkozó társulási 
megállapodás ... pontja alapján ……… Község Önkormányzata (cím:…….., képviseli: 
…………… polgármester) felhatalmazza Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és 
Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát (7056. Szedres 
Arany János u. 2., bankszámlaszám: ………….., képviseli: ………. Társulási Tanács elnöke) 
jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) 
…………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi 
jelzőszámú számlája terhére külön engedély vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással 
érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. 
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, 
új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól a Társulási Tanács elnökét 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 cégszerű aláírása és bélyegzője  
  
  
 

Záradék: 
 

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

 
 
 

………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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Függelék 
a Szedres és Medina Szennyvíz Társulás 

társulási megállapodásához 
 
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
26769/2013. ügyszámú, 13691/2013. iktatószámú, 2013. február 2. napján kelt Szedres és 
Medina községek közös szennyvíztelep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélyéről 
szóló határozata 2.2. pontja alapján. 
 
 
„2.2. Szennyvíztisztító telep tervezett új műtárgyai 
 
Biológiai műtárgy:  

- 1 db finom rács típus: Noggerath NSI, Q=20 l/s, P=075 kW 

- 25 db levegőztető elem típus: Jager 350 mm 

- 1 db keverő típus: WILO-EMU TR 50-2, P=4,5 kW 
 
Biológiai műtárgy légfúvó gépház: 

- 1 db légfúvó típus: Kaeser BB 88 C, P=11,0 kW 

- 1 db pillangó szelep típus: EBRO Z 011-K 1 

 méret: DN 60, PH 10 
 
Biológiai műtárgy iszapvíztelenító helyiség: 

- 1 db szalagszűrőprés típus: AVM SPA 750 

 föladott iszap: 4-8 m3/h 

- 1 db iszapszivattyú típus: SEEPEX BN 05-12L/A1 

 szállítási teljesítmény: 2-8 m3/h 

- 2 db PE keverő-adagoló térfogat: 1,5 m3 

 P=0,37 kW 

- 1 db PE adagoló szivattyú típus: SEEPEX BN 05-12L/A1 

 adagolási teljesítmény: 100-600 l/h 

 P=0,75 kW 

- 1 db mosató szivattyú nyomásfokozat: 8 bar 

 Q=5 l/h, H=7,2 bar, P=0,1 kW 
 
Iszapsűrít ő műtárgy:  

- 1 db keverő típus: Wilo-EMU TR 50-2 

 P=3,5 kW” 
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H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 

a szedresi Képviselő-testület 2014. január    -i  ülésére. 

/2014. (       ) KT. számú HATÁROZAT 

a Szedres és Medina Szennyvíz Társulás társulási megállapodásának 2. 
módosításáról 

1./ Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szedres-
Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós 
Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának 2. módosítását és azt a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban biztosított feladatkörében, és a Mötv. 42. § 5. 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban rögzített 
Társulás társulási megállapodásának aláírására. 

Felelős: Kovács János polgármester 

Határid ő: 2014. január 31. (értesítésért) 


