173/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Heves Város Önkormányzatának társulási megállapodásainak felülvizsgálata
1.) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-hevesi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Alapító Okirat 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
módosítását, valamint a Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Csáki Zsigmond polgármester
azonnal

2.) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Társulás tagjait a határozat
meghozataláról.
Felelős:
Határidő:

Csáki Zsigmond polgármester
azonnal

3.) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Társulási Tanács Elnökét, hogy
haladéktalanul tájékoztassa Heves Város Önkormányzatát az Ellenőrző Bizottsági tagok
személyéről és mandátumáról.
Felelős:
Határidő:

Csáki Zsigmond polgármester
haladéktalanul

4.) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Dél-hevesi
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában kerüljön
rögzítésre, hogy Heves Város Önkormányzat önerőt nem biztosít, illetve az Társulási
Megállapodásból kerüljön törlésre az a rész, mely szerint az Ellenőrző Bizottság a határozatok
meghozatalakor szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
Felelős: Csáki Zsigmond polgármester
Határidő: 2013. november 15.

173/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 1. melléklete

Dél-hevesi Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege
Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX
törvény IV. fejezete által meghatározott társulási jog alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezete, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény alapján

Heves Város Önkormányzata 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Kömlő Község Önkormányzata 3372 Kömlő, Fő út26.
Pély Község Önkormányzata 3381 Pély, Fő út 165.
mint tagok (együttesen és a továbbiakban mint Tagok), közös önkormányzati társulás
alapítását határozzák el a jelen megállapodásban rögzítettek szerint, és biztosítják annak
működését.
I. A Társulás célkitűzései
Célok
Heves, Kömlő, Pély települések ivóvíz minőségének javítása – a KEOP 1.3.0
ivóvízminőségjavítást célzó pályázatában foglalt feladatok – pályázati támogatással történő
megvalósítása.
Jelen társulási megállapodás megkötésekor a tagok Magyarország Alaptörvénye,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény IV. fejezete és az egyéb
irányadó hazai jogszabályok rendelkezései mellett, az Európai Unió előírásait, így különösen
a támogatási rendszerre és a KEOP pályázatra vonatkozó szabályokat is figyelembe veszik.
II. A Társulás neve, székhelye, működési területe
A Társulás neve:

Dél-hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Társulás székhelye:

3360 Heves, Erzsébet tér 2.

A Működési területe:

a tagok közigazgatási területe

III. A társulás időtartama
A Társulás határozatlan időtartamra – a pályázati támogatással célzott beruházás
megvalósításáig és az azt követő pénzügyi elszámolás befejezéséig – jön létre.

IV. Kötelezettség vállalás
Tagok megállapodnak abban, hogy az I. fejezetben rögzített célok elérése érdekében,
önkormányzati felelősség vállalással pályázatot nyújtanak be a KEOP keretén belül
igényelhető támogatásra.
Jelen megállapodás aláírásával a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös
gazdasági és környezeti érdekeiknek, valamint a fenntartható fejlődés biztosításának
érdekében megvalósítják az alábbi feladatokat.
1. Önálló terv (továbbiakban: projekt) kidolgozása és a pályázat benyújtása
2. Sikeres pályázati részvétel esetén a tagok kötelezettséget vállalnak a teljes beruházás
megvalósítására, a beruházáshoz szükséges pénzügyi alapok biztosítására. Ennek
alapján a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázati forrásból nem
finanszírozható költségeket, továbbá a szükséges önrészt, valamint a Társulás
űködésével kapcsolatos költségeket lakosságszám arányosa projekt beruházás
megkezdését követően mindent megtesznek annak megvalósulása, majd azt követően
fenntartása érdekében, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt
megvalósításával kialakított rendszert veszik igénybe.
3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt beruházás megvalósítása
vonatkozásában kölcsönösen együttműködnek a beruházás megvalósításához és a
pályázat benyújtásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátják.
4. Tagok kijelentik, hogy ismerik és megfelelnek a KEOP pályázat feltételeinek, velük
szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn.
V. A Társulás és Tagjai feladatai
A Társulás gesztora Heves Város Önkormányzata. Jelen társulási megállapodást a Tagok a
projekt előkészítése, megvalósítása és az önerő biztosítása érdekében kötik meg, illetve
hozzák létre szervezeteiket.
Együttműködésük időtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják:
- Tagok vállalják a pályázatból eredő kötelezettségek teljesítését, a projekt
előkészítése, megvalósítása és az ehhez szükséges önerő biztosítását.
- A pályázatból adódó feladatok ellátása.

VI. A Társulás vagyona, tulajdonjogi megállapodás
A Társulás nem rendelkezik induló vagyonnal.
Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében létrejövő vagyon a beruházáshoz való
vagyoni hozzájárulások arányában a Tagok osztatlan közös tulajdonába kerül. A Társulás
megszűnés esetén a Társulat vagyonát a működési területen lévő 3 települési
önkormányzatnak adja át az alábbiak szerint:
Az érintett önkormányzat közigazgatási területén megvalósított beruházási vagyont az érintett
önkormányzatnak.

VII.

Pénzügyi megállapodás

A támogatással megvalósuló beruházás nettó költsége:
980.015.000,- Ft (előkészítés: 44.885.000,- Ft, megvalósítás: 935.130.000,- Ft)
Finanszírozási megoszlás:
KEOP: 879.769.000,- Ft
Saját forrás: 100.246.000,- Ft
A finanszírozási megoszlásban szereplő önrész megoszlása:
Heves Város Önkormányzata tag önrésze: 64.658.000,- Ft (előkészítés: 4.343.000,- Ft,
megvalósítás: 60.315.000,- Ft)
Kömlő Község Önkormányzata tag önrésze:
18.645.000,- Ft (előkészítés: 1.252.000,Ft, megvalósítás: 17.393.000)
Pély Község Önkormányzata tag önrésze: 16.943.000,- Ft (előkészítés: 1.138.000,- Ft,
megvalósítás: 15.805.000,- Ft)
Tagok kijelentik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önrész összegét a támogatási
szerződésben rögzített módon és ütemezésnek megfelelően biztosítják.
Tagok megállapodnak abban, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önrész
biztosításán túl kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás létrehozásával kapcsolatos
költségeket, a Társulás működésével kapcsolatos költségeket lakosságszám arányosan viselik,
amelynek összegéről a Társulási Tanács határoz.
Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás működési költségeihez tagi hozzájárulást a
Tagok az erre vonatkozó Társulási Tanács határozata alapján utalják át a Társulás
bankszámlájára.
Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás működési költségeinek emeléséhez a Társulási
Tanács egyhangú döntése szükséges.
A fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a
fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
Amennyiben a Társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé tett
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely kijelöléséről dönthet, amelyet
egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhelyű önkormányzat ellen azonnali beszedési
megbízást nyújtson be.
VIII.

Szervezeti rendszer

A Társulás szervezete:
1. Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyben a társult tagokat a polgármesterek
képviselik. A Társulási Tanácsban a tagokat tagonként egy szavazat illeti meg. A
polgármesterek évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületnek a Társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre:
-

a Társulat éves beszámolójának elfogadása.

-

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.

A Társulási Tanács működése:
-

Az elnök képviseli a Társulást.
A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes, vagy a
Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni:
a) Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.
b) Társulási Tanács Által meghatározott időpontban.
c) A Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó indítványára.
d) A Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének összehívására.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek a Képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulás által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet
15 napon belül meg kell küldeni a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú,
de legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselők személyesen vagy
meghatalmazott útján jelen van. A Társulás tagja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással a Társulási Tanács ülésére helyettes képviselőt delegálhat. A javaslat
elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak felét.
Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a 8 napon belüli időpontra összehívott második
küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára és az
érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes.
A Társulási Tanács ülésén a szavazás nyílt kézfeltartásos formában történik.
A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács tagjai sorából első ülésén elnököt és elnökhelyettest választ. Az elnök
kötelezettséget vállal a KEOP projekt előírásainak betartására, illetve a pályázati feladatok
betartására.
Az elnök megbízáatása határozatlan időre szól.
A Társulási Tanács elnökének feladatai:
- Irányítja a Társulat közfeladatainak ellátását és folyamatosan ellenőrzi annak
teljesítését.
- Gondoskodik a társulati feladatok költségfedezet biztosításáról és folyamatosan
figyelemmel kíséri a költséggazdálkodást.
- Gondoskodik a tagok működési hozzájárulásával kapcsolatos kiértesítéséről a
társulási megállapodásban foglaltak szerint.
- Gondoskodik a Társulási Tanács összehívásáról, elősegíti annak működését és
tevékenyen részt vállal annak munkájában.
- Gondoskodik a Társulási Tanács határozatainak végrehajtásáról.
- Beszámol a tevékenységéről a Társulási Tanácsnak.
- Rendszeresen kapcsolatot tart az Ellenőrző Bizottsággal és tájékoztatja azt a
Társulat működéséről, az Ellenőrző Bizottság elnökével együttműködik és

gondoskodik az
megszüntetéséről.

Ellenőrző

Bizottság

által

feltárt

hiányosságok

Az elnöki megbízatás megszűnik:
-

A Társulási Tanács által történő visszahívással
Lemondással
Elhalálozással

Az elnökhelyettes segíti az elnök munkáját, az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel
helyettesíti. Az elnökhelyettes megbízatása határozatlan időre szól, megválasztására és
megbízatásának megszűnésére az elnökre vonatkozó szabályok az irányadók.

2. Ellenőrző Bizottság
A Társulás működésének célszerűségi, gazdasági szempontból való ellenőrzését a társult
települési önkormányzatok Ellenőrző Bizottsága, mint felügyeleti szerv látja el. Az Ellenőrző
Bizottság három tagból áll. A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható az
Ellenőrző Bizottságba is.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Társulási Tanács választja öt év időtartamra akként, hogy
minden Tag egy fő magánszeméllyel képviselve legyen az Ellenőrző Bizottságban. Az
Ellenőrző Bizottság tagjai visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság első üléséne tagjai közül
elnököt választ.
Az Ellenőrző Bizottság működése:
-

-

Az Ellenőrző Bizottság a jogszabályi keretek között ügyrendjét maga állapítja
meg.
Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egy ülést tart.
Az Ellenőrző Bizottság a Társulás egész tevékenységére vonatkozó
megállapításairól a Társulási Tanácsnak évente beszámol.
A Társulási Tanács csak az Ellenőrző Bizottság megállapításainak ismeretében
határozhat a Társulás éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves
beszámolójáról.
Az Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanácshoz fordul, ha megállapításai annak
hatáskörét érintik.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy az általa megbízott tagja a Társulási
Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

Az Ellenőrző Bizottság határozatképessége és a határozatok meghozatala
-

Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a
fele jelen van.
Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

Az Ellenőrző Bizottság ülésének és vizsgálatának jegyzőkönyve:

- Az Ellenőrző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Bizottság elnöke ír
alá, és amelynek tartalmaznia kell:
a) Az ülés vagy vizsgálat helyét és idejét
b) Megjelentek nevét, határozatképességére vonatkozó adatokat.
c) Az ülés napirendjét, vagy vizsgálat témáját.
d) Hozzászólások
megállapításokat.

lényegét,

határozatokat

folyamatosan

sorszámozva,

illetve

a

IX. A Társulás képviselete
A Társulást, illetve annak tagjait harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva a Társulási Tanács elnöke képviseli.
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes jogosult. A
Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel, kézzel
előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.

X. A Társulási Megállapodás hatálya, a Társulás megszűnése
Jelen Társulási megállapodás a tagok képviselő-testületének minőségi többséggel hozott
jóváhagyó döntésének meghozatalát követően lép hatályba.
A Társulat megszűnik, ha:
-

Célja a KEOP támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik
A Társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszűnését
A Tagok száma 1 főre csökken
A bíróság jogerős döntése így rendelkezett
a Társulás határozott időtartamának elteltével.

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan kötelesek
egymással elszámolnia VI: pontban foglaltak alapján.

XI. A megállapodás felmondása, kizárás, tagfelvétel
1. Tagi felmondás
A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december
31-i hatállyal – lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a
képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás
tagjaival közölni. A felmondó tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor
köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.
A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő
képviselő-testület mindegyikének minőségi többséggel hozott határozata szükséges.

2. Tag kizárása
Az elnök a tag lényeges kötelezettség szegése, vagy mulasztása esetén köteles a tagot
írásban megfelelő határidő biztosításával felhívni a teljesítésre. Ha a tag a felhívás
ellenére sem tesz eleget a kötelezettségének, akkor a felhívásban biztosított határidő
eltelte után a Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott
határozatában a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból az
érintett tagot.
Kötelezettségszegésnek minősül különösen a Társulás működési költségeihez történő
hozzájárulás megfizetésének elmaradása.
A tagi kizárás és a tagi felmondás jogkövetkezményei:
a) A felmondó tag tudomásul veszi, hogy a korábbi részarányos hozzájárulását csak a
projekt megvalósulása után, csak a felmondásával a projektnek és a többi tagnak
okozott esetleges kár megtérítését követően követelheti vissza. A tagok nem
kötelezhetőek arra, hogy a felmondó tag érdekeit figyelembe vegyék a tagi
tulajdon kiadásánál.
b) A felmondó tag nem jogosult az elszámoláskor a többi taggal szemben
érvényesíteni a támogatás útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a
közösen együttműködő tagok részére juttatták. Köteles viszont elszámolni minden
olyan vagyoni előnnyel, amelyet az együttműködés alatt, vagy annak révén
szerzett.
c) A megállapodás keretében használatba kapott tárgyat a tulajdonosának
haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira
felhasználni.
d) A megállapodást felmondó tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen
kártalanítással tartozik a felmondásával a többi tagnak a projekt megvalósításával
összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért.
3. Tagfelvétel
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács véleménye alapján a
Társulás tagjainak a képviselő-testületeik által minősített többséggel hozott határozata
szükséges.
A Társuláshoz való csatlakozással egyidejűleg a Társulási Tanács határoz arról, hogy
a tagok az addig felmerült költségek viselésére milyen arányban kötelezik.
A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási megállapodást a tagokra nézve módosítani
kell.

XII.

Üzemeltetés

A projekt megvalósulásával létrejövő létesítmények az ivóvíz minőség javítását szolgálják és
teszik biztonságosabbá az ellátást.

A tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt eredményeinek egységes elvek
szerinti üzemeltetésére, fenntartására, vagy annak biztosítására. Kötelezettséget vállalnak
továbbá a tagok arra, hogy amennyiben szükséges, úgy a meglévő közszolgáltatási
szerződéseket módosítják.
XIII.

Nyilvánosság és az ellenőrzés biztosítása

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára.

A gesztor illetve a Társulási Tanács tagjai nemcsak írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelezettek, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a külön jogszabályban meghatározott szervek
jogosultak a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére. Tagok kötelezettséget
vállanak, hogy az ellenőrzés feltételeit biztosítják, a szükséges adatokat, információkat
határidőben átadják.
XIV. Záró rendelkezések
-

-

A Társulási megállapodáshoz a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződést
„partnerként” aláírják.
Tagok rögzítik, hogy a Társulás működése felett a Heves Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg
rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Hevesi Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
A megállapodás, illetve az abban foglalt jogszabályok által nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Jelen Társulási megállapodást Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2008.
(IX.25.) számú határozatával, Kömlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2008.
(IX.29.) számú határozatával, Pély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2008.
(II.28.) számú határozatával fogadta el.
A Társulási megállapodás I. számú módosítását Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 72/2009. (V.27.) számú határozatával, Kömlő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 25/2009. (V.12.) számú határozatával, Pély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 31/2009. (V.25.) számú határozatával fogadta el.

A Társulási megállapodás II. számú módosítását Heves Város Önkormányzat Képviselőtestülete a ………../2013. (…….) számú határozatával, Kömlő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……../2013. (………..) számú határozatával, Pély Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a ………./2013. (…………) számú határozatával fogadta
el.

Kelt: Heves, 2013. október ….

Heves Város Önkormányzata
Csáki Zsigmond
Polgármester

Kömlő Község Önkormányzata
Német István
Polgármester

Pély Község Önkormányzata
Ari Norman
Polgármester

173/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 2. melléklete
Alapító Okirat

Heves Város Képviselő-testülete, Kömlő község Képviselő-testülete valamint Pély Község
Képviselő--testülete Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezete, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény alapján a Dél-hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alapító okiratát az
alábbiak szerint határozza meg.

A költségvetési szerv neve:

Székhelye:

Létrehozásáról rendelkező határozat(ok):

Dél-hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás

3360 Heves, Erzsébet tér 2.

214/2008.
(IX.25.)
Önkormányzat kth.
53/2008.
(IX.29.)
Önkormányzat kth.

sz.
sz.

Heves
Kömlő

Város
Község

22/2008. (II.28.) sz. Pély Község Önkormányzat
kth.

Az intézmény alapítók neve és székhelye:
Heves Város Önkormányzata
3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Kömlő község önkormányzata

3372 Kömlő, Fő út 26.
Pély község Önkormányzata
3381 Pély, Fő út 165.

Irányító Szerv:

Társulási
Megállapodásban
Társulási Tanács

meghatározott

Felügyeleti Szerv:

Társulási
Megállapodásban
Ellenőrző Bizottság

meghatározott

Vezetőjének kinevezője:

Dél-hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási tanácsa Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 95.
§ (1) bekezdése alapján választja elnökét.

Jogállása:

Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulás, mint költségvetési szerv.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Víztermelés,- kezelés,- ellátás (TEÁOR sz.:
360000)

Alaptevékenysége:

360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás

Alapvető szakfeladata:

751856 Települési vízellátás és vízminőség
védelem

Illetékességi területe:

Heves, Kömlő és Pély települések közigazgatási
területe
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Az intézmény típus szerinti besorolása:

A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
önállóan működő és önállóan gazdálkodó, a
szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatokat
Heves Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közszolgálati jogviszony

Feladatellátását szolgáló vagyon:

éves költségvetésében felhalmozási kiadásként
meghatározott és a könyvvezetésre vonatkozó
jogszabályok szerint nyilvántartott érték

Alapfeladaton túl ellátható tevékenységek: nem folytat

Záradék:
Ezen Alapító Okirat módosító rendelkezéseit Heves Város Képviselő-testülete a 72/2009.
(V.27.) Hev. Kth határozatával, a …/2013. (…) számú határozatával; Kömlő Község
Önkormányzata a 25/2009. (V.12.) határozatával, a …../2013. (….) határozatával; Pély
Község Önkormányzata a 31/2009. (V.25.) határozatával, és …./2013. (….) határozatával
fogadta el.

Kelt: Heves, 2013. október ….

Heves Város Önkormányzata

Kömlő Község Önkormányzata

Csáki Zsigmond

Német István

Polgármester

Polgármester

Pély Község Önkormányzata
Ari Norman
Polgármester

