
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IVÓVÍZ MINŐSÉGÉNEK
JAVÍTÁSÁÉRT

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetbe foglalt)

Preambulum

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország
úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvben előírt
határértékek hazai jogrendbe való bevezetése és az irányelvben foglalt határidők hazánkra nézve is
kötelezőek. Ezért Magyarország vállalta az Európai Unió felé, hogy 2006. december 25-ig az ivóvíz
arzén (As) tartalmát 30 g/l határérték alá csökkenti. A már befejezett első két ütemben megtörtént a
régió településeinek helyzetfelmérése, valamint a határérték fölötti 38 település megszerezte a vízjogi
létesítési  engedélyt.  Az  Észak-Alföldi  régióban  érintett  38  település  ivóvízminőségének  javítása
érdekében  a  III.  ütemben  azon  hiányzó  tanulmányokat  kell  elkészíttetni  (Megvalósíthatósági
Tanulmány,  Költség-Haszon Elemzés,  Környezeti  Hatások Nem-Műszaki  Összefoglalója),  amelyek
szükségesek a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázathoz szakmai háttértanulmányként. A társulás az
említett tanulmányok elkészítését követően a projekt gazdájaként felelős a projekt menedzseléséért, a
Kohéziós  Alap  Irányító  Hatóságával,  valamint  a  pályázati  dokumentáció  kidolgozását  végző
szakértőkkel  történő együttműködéséért,  részükre  a  megfelelő  adatok-információk  biztosításáért,  a
projektben érintett résztvevők munkájának koordinálásáért a teljes megvalósítás befejezéséig. 

A  társulás  tagjai  rögzítik,  hogy  2003.  június  20.  napján  Megbízási  Szerződés  keretei  között
felhatalmazták az ÉARFÜ Kht.-t arra, hogy a III. ütemben elkészítendő tanulmányok vonatkozásában
a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa.
Az önkormányzati  társulás  az  önkormányzatok  nevében és  javára jár  el,  a  tanulmányok  alapján a
Kohéziós Alapra benyújtandó pályázat vonatkozásában, a projekt megvalósításában a Társulási Tanács
döntései szerint.

Ezen feladat  közös  összefogással  történő  megoldására  határozta  el  a  38  önkormányzat  a  társulás
megvalósítását, a működési feltételeinek biztosítását.

A társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  a  kölcsönös  előnyök  és  az  arányos
teherviselés alapján hozzák létre.
A társulás tagjai elhatározzák, hogy a jogszabályi változások lehetőségeit kihasználva, a 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  IV.  fejezet  előírásait  betartva,  a  társulást  fenntartják  és  a  Társulási
Megállapodást ennek megfelelően módosítják.

I. Általános rendelkezések

1. A társulás neve: Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért

Idegen nyelvű elnevezése: Assembly  of  Local  Governments  for  the  Water-quality
Improvement in the Region of North Great Plain

2. A társulás székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.



3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Társulás tagjai Székhely Polgármester/Képviselője Lakosságszám
(2014. 01.01.

adat)
1. Besenyszög Város 
Önkormányzata

5071 Besenyszög, Dózsa 
Gy. út 4.

Balogh Zoltán 3 318

2. Jászjákóhalma Község 
Önkormányzata

5121 Jászjákóhalma, Fő út 
27. 

Terjéki Tünde 2 974

3. Jásztelek Község 
Önkormányzata

5141 Jásztelek, Szabadság 
u. 71.

Tóth Nóra 1 638

4. Kisújszállás Város 
Önkormányzata

5310 Kisújszállás, 
Szabadság tér 1.

Kecze István 11 384

5. Kunmadaras Nagyközség 
Önkormányzata

5321 Kunmadaras, Kossuth
tér 1.

Guba László Albert 5 500

6. Nagyiván Község 
Önkormányzata

5363 Nagyiván, Hősök tere 
5.

Lajtos István 1 184

7. Tiszabura Község 
Önkormányzata

5235 Tiszabura, Kossuth L.
u. 52.

Nagy Imre 2 983

8. Tiszagyenda Község 
Önkormányzata

5233 Tiszagyenda, Gorkij 
u. 20.

Pisók István 975

9. Tiszapüspöki Község 
Önkormányzata

5211 Tiszapüspöki, Fő u . 
93.

Bander József 2 080

10. Tiszaszentimre Község 
Önkormányzata

5322 Tiszaszentimre, 
Hősök tere 7.

Koczúrné Tóth Ibolya 
Rozália

2 148

11. Csökmő Nagyközség 
Önkormányzata

4145 Csökmő, Kossuth u. 
109.

Nagy Tibor 1 931

12. Darvas Község 
Önkormányzata

4144 Darvas, Rákóczi u. 
50.

Buk György 551

13. Ebes Község 
Önkormányzata

4211 Ebes, Széchenyi tér 1. Szabóné Karsai Mária 4 386

14. Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat

4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.

Szólláth Tibor Zoltán 17 175

15. Mezősas Község 
Önkormányzata

4134 Mezősas, Nagy 
Sándor u. 49.

Somi László 666

16. Nyíradony Város 
Önkormányzata

4254 Nyíradony, Árpád tér 
1.

Kondásné Erdei Mária 7 791

17. Pocsaj Nagyközség 
Önkormányzata

4125 Pocsaj, Nagy u. 51. Kecskés Gyula 2 666

18. Bihartorda Község 
Önkormányzata

4174 Bihartorda, Kossuth 
u. 73.

Módos Imre 955

19. Gacsály Község 
Önkormányzata

4972 Gacsály, Széchenyi u.
25.

Petra András 937

20. Gulács Község 
Önkormányzata

4842 Gulács, Rákóczi u. 
12.

838

21. Győrtelek Község 
Önkormányzata

4752 Győrtelek, Kossuth u.
19.

Halmi József 1 608

22. Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata

4324 Kállósemjén, Kossuth
u. 112.

Belicza László 3 568

23. Máriapócs Város 
Önkormányzata

4326 Máriapócs, Kossuth 
tér 1.

Papp Bertalan 2 146

24. Nagyecsed Város 
Önkormányzata

4355 Nagyecsed, Árpád u. 
32.

Kovács Lajos 6 407

25. Tunyogmatolcs Község 4731 Tunyogmatolcs, Soltész Bertalan 2 460



Önkormányzata Rákóczi u. 103.
26. Bihardancsháza Község 
Önkormányzata

4175 Bihardancsháza, 
Kossuth u. 17.

Major József 184

27. Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzata

4173 Nagyrábé, Kossuth u. 
5.

Tiszai Károly 2 167

28. Sáp Község 
Önkormányzata

4176 Sáp, Fő u. 24. Karacs Imre 975

29. Esztár Község 
Önkormányzata

4124. Esztár, Árpád u. 1. Szécsi Tamás 1 347

30. Császló Község 
Önkormányzata

4973 Császló, Kossuth u. 
41.

Porkoláb Zsigmond 340

31. Rozsály Község 
Önkormányzata

4971 Rozsály, Kossuth u. 
21/a.

Sztolyka Zoltán 809

32. Tisztaberek Község 
Önkormányzata

4969 Tisztaberek, Fő u. 6. Kónya Géza 686

33. Zajta Község 
Önkormányzata

4974 Zajta, Kossuth u. 5. Kosztya Zoltán Pál 425

34. Géberjén Község 
Önkormányzata

4754 Géberjén, Móricz Zs. 
u. 30/a.

Máténé Vincze Andrea 476

35. Ököritófülpös 
Nagyközség Önkormányzata

4755 Ököritófülpös, 
Kossuth u. 108.

Szabó Béla 1 863

36. Fülpösdaróc Község 
Önkormányzata

4753 Fülpösdaróc, Fő u. 18. Kovács Csaba 322

37. Pócspetri Község 
Önkormányzata

4327 Pócspetri, Iskola u. 
13.

Tamás György 1 677

38. Fábiánháza Község 
Önkormányzata

4354 Fábiánháza, Kossuth 
u. 25/a..

Gyarmati Endre 1 734

Összlakosság: 101 274

4. A társulás létrehozásának időtartama: A társulást az önkormányzatok határozatlan időre hozzák
létre  és  legalább  a  megvalósított  beruházás  érdekében  megkötött  támogatási  szerződésben
meghatározott fenntartási időszak leteltéig fenntartják.

5. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök:

A társulást  alkotó  38  település  ivóvízminőségének  javítása  érdekében,  közbeszerzési  eljárás
keretében,  a  III.  ütemben  azon  hiányzó  tanulmányok  elkészíttetése  (Megvalósíthatósági
Tanulmány,  Költség-Haszon  Elemzés,  Környezeti  Hatások  Nem-Műszaki  Összefoglalója),
amelyek szükségesek a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázathoz szakmai háttértanulmányként.
A társulás az említett tanulmányok elkészítését követően a projekt gazdájaként felelős a projekt
menedzseléséért,  a  Kohéziós  Alap  Irányító  Hatóságával,  valamint  a  pályázati  dokumentáció
kidolgozását  végző  szakértőkkel  történő  együttműködéséért,  részükre  a  megfelelő  adatok-
információk biztosításáért, a projektben érintett résztvevők munkájának koordinálásáért a teljes
megvalósítás befejezéséig és az azt követő garanciális időszak lezárásáig.
Az önkormányzati társulás az önkormányzatok nevében és javára jár el, a tanulmányok alapján a
Kohéziós Alapra benyújtandó pályázat vonatkozásában, a projekt megvalósításában a Társulási
Tanács döntései szerint.
A társulás ezen szolgáltatásait a társult önkormányzatok és az általuk megbízott, ivóvízellátást
biztosító víziközmű szolgáltatók vehetik igénybe.

6. A társulás jogi személy, és mint jogi személyiséggel rendelkező szervezet jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat.

II. A társulás szervezete



1. A társulás döntéshozó szerve, legfőbb testülete a 38 önkormányzat  polgármesterének és az
önkormányzat által megbízott képviselőnek a részvételével működő Társulási Tanács.

2. A Társulási Tanács nyílt szavazással, minősített többséggel saját tagjai sorából elnököt és két
alelnököt választ.

3. A  társulásban  részt  vevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott
döntése szükséges:

a)  a megállapodás jóváhagyásához;
b)  a megállapodás módosításához;
c)  a megállapodás megszüntetéséhez;
d)  a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e)  társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

4. A társulás ülésein a Társulási Tanács által meghívottak, azok képviselői valamint a törvény által
meghatározott személyek tanácskozási joggal vesznek részt.

III. A társulás működése

1. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a 38 képviselő testület mindegyike minősített
többséggel jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló
ülése kimondta a megalakulást. 

2. A társulás legfőbb testülete a Társulási Tanács.

3. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazati jog alapján számított szavazatok
felénél 1-el több szavazatot képviselő társulási tag jelen van. Érvényes döntéséhez legalább annyi
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban
részt  vevő  tagok  szavazatának  több  mint  felét  és  az  általuk  képviselt  települések
lakosságszámának a felét.

4. A társuló felek a képviselet, illetve szavazati jog tekintetében megállapodnak, hogy minden társult
tag önkormányzatot egy szavazat illet meg a Társulási Tanácsban. 
Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatározott helyettes képviselő útján
lehet.

5. A Társulási  Tanács  ülését  az  elnök,  távollétében  az  általa  felhatalmazott  alelnök,  együttes
akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti le.

6. A Társulási Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással meghozott határozattal hozza. 

7. Az ülést össze kell hívni:
a. szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal; 
b. a  társulási  megállapodásban  meghatározott  vagy  a  Társulási  Tanács  által  meghatározott

időpontban;
c. a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
d. a kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.

8. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 15 napon belül meg kell küldeni a
megyei kormányhivatal vezetőjének. 

9. A Társulási  Tanács  dönt  a  társulási  megállapodásban  meghatározott  és  a  társulás  tagjai  által
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben. 

10. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az alábbi esetekben:



a) a  hatáskörébe  utalt  pénzeszközök  felhasználásáról,  szükség  szerint  szakértői  vélemények
figyelembe vételével;

b) a  társulás  éves  munkatervéről  és  költségvetéséről  szóló  döntések,  valamint  a  költségvetés
végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadása;

c) az  érintett  tárcákkal,  a  megyei  területfejlesztési  tanácsokkal  a  támogatási  szerződések
megkötése;

d) a társaság tagjai közül az elnök, az elnökhelyettesek megválasztása, visszahívása, felmentéséről
szóló döntések;

e) egymillió Ft értékhatár feletti hitelfelvételről,
f) egymillió Ft egyedi becsült értékű társulási tulajdon elidegenítéséről, beleértve a társulás tagjai

részére történő vagyonátadást is.
g) ötmillió Ft várható bekerülési érték feletti beruházás megkezdéséről szóló döntésről,
h) a következő költségvetési évre vagy évekre vonatkozó kötelezettségvállalásról,
i) a társulás tagjának a társulásból történő kizárásáról.

11. A  társulási  megállapodást  a  naptári  év  utolsó  napjára  lehet  felmondani.  A  megállapodás
felmondásáról szóló, a társulási tagnak minősülő önkormányzatok képviselőtestületei minősített
többséggel  hozott  döntését  a  felmondást  megelőzően legalább hat  hónappal  korábban köteles
meghozni és a társulás többi tagjával közölni. 

12. A  társulás  megszűnése  vagy  a  társulási  megállapodás  felmondása  esetén,  a  meglevő
vagyontárgyak és a maradvány a társult vagy a kilépő tagok között a társulást alkotó tagok által a
társulás rendelkezésére bocsátott összes társulási hozzájárulás egymáshoz viszonyított arányában
kerül felosztásra, a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a tagokat, illetve a kilépő tagot.

13. A Társulási Tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg.

IV. A társulás vagyoni viszonyai, a feladatok ellátásának módja

1. A  Társulási  Tanács  munkaszervezeti  feladatait  a  Kisújszállási  Polgármesteri  Hivatal
(Kisújszállás, Szabadság tér 1.) látja el, ezen feladatakörében tevékenysége kiterjed különösen
a  társulás  pénzügyi,  gazdasági  feladatainak,  döntések  előkészítésének  törvényességi
ellenőrzésére,  a  döntések  előkészítésére,  végrehajtás  szervezésére,  a  beruházás  és  azzal,
kapcsolatos ügyek intézésére.

2. Pénzeszközeit  a  Kisújszállás  Város  Önkormányzata bankszámláját  vezető  banknál  nyitott
bankszámlán kezeli.

3. A társulás költségvetési  felügyeletére és az ezzel  kapcsolatos jogok gyakorlására, a társulás
ellenőrzésére a Társulási Tanács 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság
működési rendjét maga határozza meg.

4. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
A társulás minimum 10 millió Ft-tal jön létre, melyhez a társulás tagjai a Társulási Tanács
külön határozatában foglaltak szerint járulnak hozzá. 
A  társulás  tagjai  a  társulás  céljainak  megvalósításához  további  vagyoni  hozzájárulást
nyújthatnak  a  társult  önkormányzatok  területén  a  projekt  keretében  kivitelezett  beruházás
megvalósuláskori értékének arányában.
A társulás működéséhez történő települési hozzájárulás mértékéről a Társulási Tanács évente,
a költségvetés elfogadásakor külön határoz.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen költség a társulást alkotó 38 önkormányzat
között  a  társult  önkormányzatok  területén  a  projekt  keretében  kivitelezett  beruházás
tervezéskori értékének arányában.
A társult  települések  a  közös  beruházásra  benyújtott  pályázatok  esetén  vállalják,  hogy  a
beruházásból esetlegesen később kiváló települések saját forrás részét – beruházás arányosan –



finanszírozzák.  A  kiváló  település  részére  a  társulás  külön  megállapodás  alapján  és  díj
ellenében biztosítja a megvalósult beruházás használatát.

A hozzájárulás fizetése – amennyiben az adott évre a Társulási Tanács meghatározza -
minden év június 30-ig esedékes egy összegben.

5. A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a társulás
– a fizetési határidőt követő 15. naptól – azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására
jogosult,  melyhez  a  társulás  döntésétől  függően  a  társulás  tagjai  részéről  a  pénzforgalmi
szolgáltatójuknak  adott,  a  beszedési  megbízás  teljesítésére  vonatkozó  hozzájárulását,
felhatalmazó  nyilatkozatát,  amely  alapján  a  társulás  beszedési  megbízást  nyújthat  be  a
pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

6. A társulás tagjai a társulás céljainak megvalósításához további vagyoni hozzájárulást nyújthatnak,
melynek  mértékére  és  módjára  a  Társulási  Tanács  tesz  javaslatot  a  társult  önkormányzatok
részére.

7. A feladatok ellátása, a célok megvalósításának forrása:
a. Pályázatokon elnyert támogatás
b. A társult önkormányzatoknak a pályázatok önerejéhez szükséges saját forrásai
c. Egyéb támogatások.

8. A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen költség a társulást alkotó 38 önkormányzat
között a tagok által a társulás rendelkezésére bocsátott  társulási hozzájárulás arányában oszlik
meg.

9. A  társult  települések  a  közös  beruházásra  benyújtott  pályázatok  esetén  vállalják,  hogy  a
beruházásból esetlegesen később kiváló vagy kizárt települések saját forrás részét – beruházás
arányosan – finanszírozzák. 

10. A kiváló vagy kizárt  település részére a társulás külön megállapodás alapján és díj  ellenében
biztosítja a megvalósult beruházás használatát.

 
11. A társulás felügyeleti szerve: az I/3. pontban szereplő önkormányzatok

12. Törvényességi felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

13. A társulás működési területe: a társulást alkotó 38 önkormányzat közigazgatási területe.

V. Vegyes rendelkezések

1.  A társuláshoz való csatlakozás, a társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: A társuláshoz
csatlakozni  folyamatosan,  míg  kiválni  a  naptári  év  utolsó  napjától  lehet.  A megállapodás
felmondásáról szóló képviselő-testületi határozatot a társulás tagjaival legalább hat hónappal
előbb közölni kell.

2. A  társulásban  részt  vevő  helyi  önkormányzatokat  a  települések  polgármesterei  vagy
felhatalmazott  képviselőjük  képviseli.  A  Társulási  Tanács  tagjai  évente  egy  alkalommal
beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

3. A társulási megállapodás jogszabály előírása, vagy bármely társult tag kezdeményezésére a társult
tagok  mindegyikének  hozzájárulásával  módosítható.  Jelen  módosított Társulási  Megállapodás
akkor lép hatályba, amikor a képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta és
a  társulási  megállapodást  érintő  törzskönyvi  bejegyzés  megtörténik,  figyelemmel  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (6) bekezdésében foglaltakra.



4. A társulás alapításával kapcsolatos költségek a társulás költségei között számolandók el.

5. A társulás  a  célját  képező szakmai  tevékenység végzésére,  írásban külső szakmai  szervezetet
bízhat meg.

6. A társulás  a  vitás  ügyeket  tárgyalás  útján  rendezi.  Jogvita  esetére  kiköti  a  székhely  szerinti
közigazgatási  és  munkaügyi bíróság  illetékességét.  A  települési  önkormányzatok  képviselő
testületei között a társulás működése során felmerülő jogvita esetében a bíróság dönt. A társuló
képviselő  testületek  megállapodhatnak  abban,  hogy  a  vitás  kérdésben  bármelyik  képviselő
testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból
álló  egyeztető  bizottság  állásfoglalását,  továbbá  abban,  hogy  a  kereset  benyújtása  előtt  a
képviselő testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását.

7. A társulást az elnöke képviseli.

8. A társulás  bélyegzője:  Kör  alakú,  körben  Önkormányzati  Társulás  az  Észak-Alföldi  Régió
Ivóvízminőségének  Javításáért  felirattal,  középen a  vizet  jelképező vastag  hullámos  vonallal,
mely alatt a társulás székhelye látható. A székhely alatt a bélyegző száma és két csillag olvasható.

9. A társulás feladatkörébe tartozó ügyekben köteles:
- a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  igényei  szerint,  azok  közigazgatási  területén  a

településközi együttműködés terén jelentkező feladatokat ellátni,
- a  feladatainak  ellátásával  kapcsolatban  a  megbízó  önkormányzat  részéről  érkező

észrevételeket, javaslatokat, jelzéseket figyelembe venni,
- a feladatkörében felmerülő ügyekben tett intézkedéseiről a megbízó képviselő-testületeket

folyamatosan  tájékoztatni  (ennek  módszereit  a  megbízó  képviselő-testület  és  a  társulás
vezetője esetenként és külön egyeztetheti).

10. A megállapodó képviselő-testületek a társulás működését az alábbiak szerint segítik elő:
- a  társulás  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  ügyekkel  kapcsolatos  döntéseket  a  társulás

vezetőjével egyeztetik,
- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó, helyben keletkező ügyeket a szükséges adatokkal

és információkkal továbbítják a társuláshoz,
- a helyszíni tárgyalásokhoz, egyeztetésekhez megteremtik a feltételeket.

11. A társulás kapcsolatainak szabályai:
A társulás a megállapodó képviselő-testületek üléseire elkészíti a feladatkörét érintő előterjesztés
tervezetet.

12. A társulás  a  célját  képező szakmai  tevékenység végzésére,  írásban külső szakmai  szervezetet
bízhat meg.

13. A közös fenntartású intézmények megnevezése:
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs.

14. Intézmény  közös  alapítása  esetén  az  alapítói  jogok  gyakorlására  vonatkozó  részletes
rendelkezések

Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs.

15. A  társulás  általános  rendjétől  eltérő  (nem  minden  tag  részére,  vagy  a  tag  által  saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja;

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs.

16. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei



A  társulás  szolgáltatásait  a  társulás  tagjai,  azok  illetékességi  területén  működő  civil
szervezetek, vagy ott élő természetes személyek vehetik igénybe.

17. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja

A társulás megszűnése vagy a társulási megállapodás felmondása esetén, a meglevő vagyontárgyak
és  a  maradvány  a  társult  vagy  a  kilépő  tagok  között  a  társulást  alkotó  tagok  által  a  társulás
rendelkezésére  bocsátott  összes  társulási  hozzájárulás  egymáshoz  viszonyított  arányában  kerül
felosztásra, a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a tagokat, illetve a kilépő tagot.

18. A társulás törzskönyvi nyilvántartása vezetéséhez szükséges további adatok:

- Szakágazat  szám:  841117  kormányzati  és  önkormányzati  intézmények  ellátó  kisegítő
szolgálatai.

- Kormányzati funkció szám: 063020 víztermelés, kezelés, ellátás.

19. Jelen  Társulási  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  elsősorban  a  Magyarország
helyi  önkormányzatairól szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  valamint  az  államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó.

Az Önkormányzati  Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért működtetésére
kötött megállapodás módosítását az alapító képviselő-testületek a következő határozattal fogadták el:

Besenyszög Város Önkormányzata                                                       
Jászjákóhalma Község Önkormányzata                                                       
Jásztelek Község Önkormányzata                                                       
Kisújszállás Város Önkormányzata                                                       
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata                                                       
Nagyiván Község Önkormányzata                                                       
Tiszabura Község Önkormányzata                                                       
Tiszagyenda Község Önkormányzata                                                        
Tiszapüspöki Község Önkormányzata                                                        
Tiszaszentimre Község Önkormányzata                                                       
Csökmő Nagyközség Önkormányzata                                                       
Darvas Község Önkormányzata                                                        
Ebes Község Önkormányzata                                                       
Hajdúnánás Városi Önkormányzat                                                       
Mezősas Község Önkormányzata                                                       
Nyíradony Város Önkormányzata                                                       
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata                                                       
Bihartorda Község Önkormányzata                                                       
Gacsály Község Önkormányzata                                                       
Gulács Község Önkormányzata                                                       
Győrtelek Község Önkormányzata                                                       
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata                                                       
Máriapócs Város Önkormányzata                                                       
Nagyecsed Város Önkormányzata                                                       
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata                                                       
Bihardancsháza Község Önkormányzata                                                       
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata                                                       
Sáp Község Önkormányzata                                                       
Esztár Község Önkormányzata                                                       



Császló Község Önkormányzata                                                       
Rozsály Község Önkormányzata                                                       
Tisztaberek Község Önkormányzata                                                       
Zajta Község Önkormányzata                                                       
Géberjén Község Önkormányzata                                                       
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata                                                       
Fülpösdaróc Község önkormányzata                                                       
Pócspetri Község Önkormányzata                                                       
Fábiánháza Község Önkormányzata                                                       

2014. …………………..



_____________________________________
Besenyszög Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.

polgármester

_____________________________________
Jászjákóhalma Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Jászjákóhalma, Fő út 27.

polgármester

_____________________________________
Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Jásztelek, Szabadság út 71.

polgármester

_____________________________________
Kisújszállás Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Kisújszállás, Szabadság tér 1.

polgármester

_____________________________________
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Kunmadaras, Kossuth tér 1.

polgármester

_____________________________________
Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Nagyiván, Hősök tere 5.

polgármester

_____________________________________
Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Tiszabura, Kossuth L. u. 52.

polgármester

_____________________________________
Tiszagyenda Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Tiszagyenda, Gorkij u. 20.

polgármester

_____________________________________
Tiszapüspöki Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Tiszapüspöki, Fő u. 93.

polgármester

_____________________________________
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

polgármester



_____________________________________
Csökmő Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Csökmő, Kossuth u. 109.

polgármester

_____________________________________
Darvas Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Darvas, Rákóczi u. 50.

polgármester

_____________________________________
Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Ebes, Széchenyi tér 1.

polgármester

_____________________________________
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete,
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

polgármester

_____________________________________
Mezősas Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Mezősas, Nagy Sándor u. 49.

polgármester

_____________________________________
Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Nyíradony, Árpád tér 1.

polgármester

_____________________________________
Pocsaj Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Pocsaj, Nagy u. 51.

polgármester

_____________________________________
Bihartorda Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Bihartorda, Kossuth u. 73.

polgármester

_____________________________________
Esztár Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Esztár, Árpád u. 1.

polgármester

_____________________________________
Bihardancsháza Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Bihardancsháza, Kossuth u. 17.

polgármester

_____________________________________
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Nagyrábé, Kossuth u. 5.

polgármester

_____________________________________
Sáp Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Sáp, Fő u. 24.
polgármester



_____________________________________
Gacsály Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Gacsály, Széchenyi u. 25.

polgármester

_____________________________________
Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Gulács, Rákóczi u. 12.

polgármester

_____________________________________
Győrtelek Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Győrtelek, Kossuth u. 47.

polgármester

_____________________________________
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Kállósemjén, Kossuth u. 112.

polgármester

_____________________________________
Máriapócs Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Máriapócs, Kossuth tér 1.

polgármester

_____________________________________
Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Nagyecsed, Árpád u. 32.

polgármester

_____________________________________
Tunyogmatolcs Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.

polgármester

_____________________________________
Császló Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Császló, Kossuth u. 41.

polgármester

_____________________________________
Rozsály Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Rozsály, Kossuth u. 21/a.

polgármester

_____________________________________
Tisztaberek Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Tisztaberek, Fő u. 6.

polgármester

_____________________________________
Zajta Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Zajta, Kossuth u. 5.

polgármester

_____________________________________
Géberjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.

polgármester

_____________________________________
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Ököritófülpös, Kossuth u. 108.

polgármester

_____________________________________
Fülpösdaróc Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Fülpösdaróc, Fő u. 18.

polgármester

_____________________________________
Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete,
Pócspetri, Iskola u. 13.

polgármester

_____________________________________
Fábiánháza Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete,
Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.

polgármester


