CSANÁDPALOTA VÁROS ÉS KÖVEGY KÖZSÉG
ÖNKORÁNYZATAI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő
Önkormányzati Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
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Csanádpalota Város és Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületei a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1)
bekezdés h.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény 41.
§. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16.-18 §-ai alapján
Csanádpalota város és Kövegy község közötti kerékpárút kiépítése érdekében a DélAlföldi Operatív Program DAOP-3.1.2/A-11 pályázati felhívásban történő közös
részvétel céljából kötött társulási megállapodást a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. §.
(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat után – figyelemmel az Mötv. 87. § - 95 §.
rendelkezéseire - az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:
I. A társulás neve, székhelye, működési területe, jogállása
1.) A Társulás neve: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati
Társulás
2.) A Társulás székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
3.) A Társulás tagjainak neve és székhelye:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviseli: Kovács Sándor
Lakosságszám: 3080 fő
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
Képviseli: : Galgóczkiné Krobák Mária
Lakosságszám: 424 fő
4.) Működési területe: A társult önkormányzatok működési területe
5.) A Társulás alapítói joggal felruházott irányító szerve:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
6.) A Társulás felügyeleti szerve:
a.)Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
7.) A Társulás törvényességi ellenőrzését ellátó szerv: Csongrád Megyei
Kormányhivatal, 6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
8.) A Társulás jogállása:
A Társulás önálló jogi személy.
A Társulás nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.
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9.) A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs,
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

annak

feladatait

a

10.)
A Társulás bélyegzője: „Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő
Önkormányzati Társulás” feliratú bélyegző,
középen a székhely megjelölése.

11.)

A Társulást a felek határozatlan időre hozzák létre.

12.)

A Társulás létrehozása során költség nem merült fel.

II. A Társulás célja, főbb feladatai
1.) A Társulás célja: Csanádpalota város és Kövegy községeket összekötő 3.564
méter hosszúságú kétirányú, egyoldali kerékpárút megépítése az Új
Széchenyi Tervben meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú
DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázat keretében.
2.) A Társulás főbb feladatai:
a.)Közreműködik a pályázati dokumentáció összeállításában,
b.)Közreműködik
a
projekt
elszámolható
költségeinek
meghatározásában és a projekt költségvetés összeállításában,
c.) Dönt a kerékpárút megépítését célzó pályázat benyújtásáról,
d.) Lefolytatja a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárásokat,
e.) Megköti a beruházás lebonyolításához szükséges szerződéseket,
f.) Figyelemmel kíséri a beruházás menetét, teljesíti az ezzel
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket,
g.) Jóváhagyja és benyújtja a projekt zárásával kapcsolatos
elszámolásokat.
3.) A Társulás tagjai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§-ában meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok közül a
Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatáskört:
a.) Döntés a DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról.
b.) A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása.
c.) A projekt megvalósításához szükséges szerződés megkötése.
d.) A projekthez kapcsolódó elszámolások teljesítése.
4.) A Társulás a pályázat megvalósítás során ellátja a projektgazdai feladatokat.
5.) A Társulás
- szakágazati besorolása: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
- alaptevékenysége: 421100 Út, autópálya építése
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6.) A Társulás az alaptevékenységén
tevékenységet nem folytat.

kívül

kiegészítő

és

vállalkozási

III.A Társulás gazdálkodása.

1.) A Társulásnak induló vagyona nincs.
2.) A Társulás pénzeszközeit Csanádpalota Város Önkormányzata által az OTP
Bank Nyrt. csanádpalotai Fiókjánál megnyitott bankszámlán kezeli.
3.) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló
249/2000, (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

IV. A DAOP projekt keretében megvalósuló kerékpárút építés finanszírozási
forrásai, a vagyon tulajdonjoga

1.) A projekt keretében a Társulás tagjai a Csanádpalota és Kövegy településeket
összekötő, a 4434 számú közút mellett lévő 3.564 méter hosszúságú
kétirányú, egyoldali kerékpárút megépítését tervezik.
A kerékpárút 2.819 méter hosszan Csanádpalota, míg 745 méter hosszan
Kövegy község közigazgatási területén valósul meg.
2.) A projekt keretében megvalósuló beruházás a beruházási szakasz lezárultával
– a támogatási szerződésben foglalt feltételek betartása mellett – a Társulás
tagjainak tulajdonában kerül a projekthez biztosított saját forrás arányában,
amely a tagönkormányzat közigazgatási területén megvalósult beruházás
arányában kerül felosztásra, a következők szerint:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzata: 2819 méter
79,1 %
b.) Kövegy Község Önkormányzata:
745 méter
20,9 %
Beruházás összesen:
3564 méter
100 %
3.) A Társult Önkormányzatok a beruházás fenti arányok szerinti finanszírozást
vállalják azzal, hogy a projekt forrásösszetételének ismeretében a konkrét
összegeket, fizetési határidőket külön megállapodásban rögzítik, amely ezen
társulási megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4.) Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a projekt
megvalósítása során esetleg felmerülő, a projektben el nem számolható
költségek megosztására is a 2.) pontban rögzítettek az irányadók.
5.) A tagok az önerő összegét a 3.) pontban foglaltak figyelembevételével – külön
testületi döntés alapján – saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
6.) A projekt utófinanszírozott, ezért a Társult Önkormányzatok kezességet
vállalnak arra az esetre, ha a projekt lebonyolítása során a Társulás hitel
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felvételére kényszerül, melynek a pályázatban el nem számolható költségeit
egymás között a 2.) pontban foglaltak alapján osztják meg és fizetik.
7.) A Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a beruházás ütemében az önerő
forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag
önkormányzat a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt
határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztja, a
Társulás a kötelezettségét nem teljesítő tag önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája ellen – a fizetési határidő lejártát követően 15 nap
elteltével - azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal,
hogy a tag önkormányzat a saját forrás teljes összegének megfizetését, a
felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy
példányát a tag önkormányzat köteles a Társulásnak átadni.
8.) Felek megállapodnak abban, hogy ha a székhely önkormányzat nem tesz
eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási
Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a fizetési
határidőt követő 15. nap elteltével – a pénzforgalmi szolgáltatójának adott
felhatalmazás alapján - beszedési megbízást nyújtson be.
9.) Felek megállapodnak abban, hogy a társulás megszűnése esetén a projekt
megvalósítása során keletkezett vagyont a 2.) pontban meghatározott
százalékos arányban osztják meg egymás között.

V. Belső szervezeti rendszer
1.) Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi
szervezeti rendszerben állapodnak meg:
a.) Társulási Tanács
b.) Társulási Tanács Elnöke
2.) Tagok elfogadják, hogy a projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint
a projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a
Társulás jár el.
VI. Társulási Tanács
1.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok
polgármestereiből áll.
2.) A Társulási Tanács feladatai:
a.) Közreműködik a pályázati dokumentáció összeállításában,
b.) Közreműködik a projekt elszámolható költségeinek meghatározásában és
a projekt költségvetés összeállításában,
c.) Dönt a kerékpárút megépítését célzó pályázat benyújtásáról,
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d.) Lefolytatja a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárásokat,
e.) Megköti a beruházás lebonyolításához szükséges szerződéseket,
f.) Figyelemmel kíséri a beruházás menetét, teljesíti az ezzel kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségeket,
g.) Jóváhagyja és benyújtja a projekt zárásával kapcsolatos elszámolásokat.
3.) A Társulási Tanácsot az elnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A
Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább négyszer össze kell
hívni. A Társulási Tanácsot össze kell hívni a társulás bármely tagjának –
napirendet tartalmazó – indítványára, valamint a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv kezdeményezésére.
4.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele
jelen van.
5.) A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában- a 6.)
pontban foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza.
6.) A Társulási Tanács valamennyi tagjának igenlő szavazata szükséges a
Társult tagok anyagi hozzájárulását igénylő döntések esetében.
7.) Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat
Képviselő-testületétől
kapott
meghatalmazással
rendelkező
személy
helyettesítheti.
8.) A Társulási Tanács valamennyi tagjának egy és egyenlő értékű szavazata van.
9.) A Társulási Tanács
tartalmaznia kell:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

üléséről

jegyzőkönyvet

kell

készíteni,

amelynek

a Társulási Tanács ülésének helyét, idejét,
a megjelent önkormányzati képviselők nevét,
a meghívottak nevét, megjelenésük tényét,
a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
az előterjesztéseket,
az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük
jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak
lényegét,
g.) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
h.) a döntéshozatalban résztvevők számát,
i.) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás
indokát,
j.) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,
k.) a szavazás számszerű eredményét,
l.) a hozott döntéseket és,
m.) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.
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10.)
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a társulási tanács által
felhatalmazott személy írja alá.
11.)
A jegyzőkönyv elkészítéséről a székhely település jegyzője gondoskodik.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.
12.)
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai közül maga
választja az önkormányzati ciklussal azonos időtartamra.
13.)

A Társulási Tanács elnöke:
a.) összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
b.) tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó
javaslatokat,
c.) képviseli a Társulást,
d.) a Társulási Tanács felhatalmazása alapján gyakorolja az utalványozási
jogot,
e.) a Társulási Tanácstól erre megbízást kapott személlyel együtt gyakorolja
a bankszámla feletti rendelkezési jogot,
f.) elkészíti és a Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves
költségvetési tervezetét, valamint a költségvetési beszámolót,
g.) gondoskodik a Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek
elkészíttetéséről , és megküldi az önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szervnek,
h.) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben,
i.) intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásba vételéről, a
nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről,
j.) A projekt Támogatási Szerzését és az egy szerződéseket, valamint azok
módosításait a Tagok nevében aláírja,
k.) képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a
Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a
projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő
szerződéseket.

14.)
A Társulási Tanács munkájáról a polgármesterek minden évben egy
alkalommal beszámolnak az Önkormányzat Képviselő-testületének.
VII.

A Társulás ellenőrzése

1.) A társulás tagjai a Társulás működését
szempontból jogosultak ellenőrizni.

célszerűségi

és

gazdasági

2.) A Társulás belső ellenőrzését a Makói Kistérség Többcélú Társulása Belső
Ellenőrzési Társulás látja el.
VIII. Társulási jogviszony
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával kötelezettséget
vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással
összefüggő alábbi szabályokat.
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VIII/1. A társulási megállapodás felmondása
1.) Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a
tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a
törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok
alapján, a Társulási Tanáccsal, a DAOP Közreműködő Szervezettel történt
egyeztetést követően élnek.
2.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodás aláírását
követően a projekt beruházási szakaszának lezárásáig a társulási jogviszonyt
nem mondják fel.
3.) A projekt beruházási szakaszának lezárását követő felmondás esetén az év
végére szóló felmondása vonatkozó minősített többséggel hozott döntést a
Képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a
Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése
meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben
foglaltakat.
4.) A Társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő
képviselő-testület mindegyikének minősített többséggel hozott határozata
szükséges.
5.) Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetett önrész
teljes összege a Társulás jogszerű követelése, melyet a Társulás minden
esetben érvényesíteni fog.
6.) A felmondó tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű
megtérítésére.
7.) A Társulási megállapodás felmondása esetén a Társulás tagja által a
Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Az elszámolásra a Megállapodás
IV/9 pontja az irányadó.
VIII/2. A Tag kizárása
1.) Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét
megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban,
megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.
2.) Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a
jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács
minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
kizárhatja a Társulásból
3.) A
kizárás
jogkövetkezményei
azonosak
a
tagi
felmondás
jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a tag a
kártérítési és egyéb kötelezettség alól.
VIII/3. Tagfelvétel
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1.) A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges,
melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás
rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a
Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához rá eső költségvetési
hozzájárulást biztosítja.
2.) A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő
valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel
hozott határozata.
IX. A Társulás megszűnése
1.) A Társulás megszűnik az
a.) a bíróság jogerős döntése alapján,

b.) törvény erejénél fogva,
c.) a
társulás
valamennyi
megszüntetését.

tagja

elhatározta

a

társulás

2.) A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a társulás tagjai között a
Társulási megállapodás IV/2. pontjában meghatározott arányban kell
felosztani.
3.) Amennyiben az érintettek másként nem állapodnak meg, a megszűnéskor
fennálló, s a társulási vagyonból ki nem elégíthető követelések a megszűnés
időpontjában
a
Társulás
tagjaként
nyilvántartott
települési
önkormányzatokat a Társulási megállapodás IV/2 pontjában meghatározott
arányban terhelik.
X. Vegyes és záró rendelkezések
1.) A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
működése során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg
rendezni, s bírósághoz csak abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük
nem jár eredménnyel. Az utóbbi esetre a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság illetékességét kötik ki.
2.) A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései
irányadóak.
3.) A Társulási megállapodás
határozatlan időre szól.

2011.

április

1.

napján

lép

hatályba

és

4.) A Társulásban résztvevő önkormányzatok 2011. április hó 1-én hatályba
lépett társulási
megállapodása a felülvizsgálatot követően
jelen
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 1. napján lép
hatályba.
Csanádpalota, 2013. március 31.

10
A Társulási megállapodást kötő települési önkormányzatok képviselő-testületei
nevében a Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 49/2011.(III. 30.) Kt.h.
Felülvizsgálat
58/2013. (III. 27.) Kt.h.

Kovács Sándor
polgármester

Kövegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 13/2011.(III. 30.) Kt.h.
Felülvizsgálat
78/2013. (III. 27.) Kt.h.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester
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KIVONAT
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján
megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
58/2013. (III. 27.) Kt.h.
Tárgy:Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút
megállapodásának felülvizsgálata.

Építő

Önkormányzati

Társulás

társulási

Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)146. §
(1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a CsanádpalotaKövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.88. § (2)
bekezdése alapján a felülvizsgált és módosított társulási megállapodást a
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Kövegy
3.) Erdélyi Sándorné dr. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
4.) Benákné Bárdi Ilona Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
K.m.f.t.
Kovács Sándor sk.
polgármester

Erdélyi Sándorné dr. sk.
jegyző

Bodzás István s.k.
jkv. hit.

Vetró Józsefné s.k.
jkv. hit.

Kivonat hiteles:
Csanádpalota, 2013. április 4.
Huszár Kálmánné
főelőadó

