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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

51/2012. (V. 24.) KT. sz. határozata 

 
Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése e.) pontja, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. 

törvény 1. § (1) c. pontja, valamint az 1997. évi CXXXV. törvény 3. §-a alapján megtárgyalta a 

„Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítása” című 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A társulási megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép: 

 
11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen 

szavazata szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselő szavazatainak több, mint 

felét. 

 

A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres 

súlypontozott arányában rendelkeznek szavazati joggal, mely arány a felek akarata szerint a 

következő: 

 

Település neve 

Felhasználói 

egyenérték Lakosságszám 

Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 

egyenérték 

egyszeres és 

lakosságszám 

kétszeres 

Szavazati 

jog 

Berettyóújfalu 20000 15439 30878 50878 13,63% 

Bocskaikert 2500 3135 6270 8770 2,35% 

Földes 3452 4203 8406 11858 3,18% 

Hajdúböszörmény 38460 31773 63546 93307 25,00% 

Hajdúdorog 6756 9078 18156 24912 6,67% 

Hajdúhadház 12000 13234 26468 38468 10,31% 

Hajdúszoboszló 38000 23801 47602 85602 22,94% 

Komádi 4600 5904 11808 16408 4,40% 

Magyarhomorog 400 1003 2006 2406 0,64% 

Polgár 6265 8223 16446 22711 6,09% 

Téglás 4800 6554 13108 17908 4,80% 
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 Összesen 137233 122347 244694 373228 100,00% 

 

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 

útján lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a tanács által 

erre felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz.” 

2. A társult önkormányzatok közül Kaba és Tetétlen önkormányzatát törli. 

3. A Képviselő-testület a társulási megállapodás 1. mellékletében az ALAPÍTÓ 

ÖNKORMÁNYZATOK NEVEI, SZÉKHELYEI listából törli a társulásban részt venni nem 

kívánó Kaba Város és Tetétlen Község Önkormányzatára vonatkozó adatokat.  

 

A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező önkormányzati társulási 

megállapodást elfogadja.  

 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 
 

 

Bocskaikert, 2012. május 20. 

 

 

__________________ 

Szőllős Sándor 

polgármester 
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Önkormányzati társulási megállapodás 

 

Jelen megállapodást aláíró 11 település a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. 

évi LXV tv., valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. Tv. 9. és 16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a hivatkozott jogszabályokban 

meghatározott helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes 

elhatározásukból tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös 

előnyökre a lakosság arányos teherviselése alapján 

TÁRSULÁST 

hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit az alábbiak szerint: 

1.  A társulás neve: Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 

 

2. Alapító Önkormányzatok: 

Az alapító önkormányzatok névsorát és székhelyét jelen társulási megállapodás 

elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A megállapodás 2. sz. mellékleteként - annak elfogadása után – a társulás alapító okiratát 

csatolni kell. A megállapodás 3. sz. melléklete a társulás működési területét tartalmazza.  

 

3. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök: 

 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a 

közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására, 

üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat: 

 

- Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításával összefüggő 

közös érdekek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása. 

- Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel- és 

tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: fejlesztési tervek, programok, közös 

pályázatok felkutatásában, készítésében, benyújtásában, megvalósításában) 

 - Lakossági, térségi érdekképviselet. 

 - A víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése. 

4. A társulás székhelye: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 4220 

A székhely szerinti település adja ki a társulás alapító okiratát. 

 

5. A társulás jogi személy. 

 

A társulás, mint jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv jogokat szerezhet, és 

kötelezettségeket vállalhat. Jogi személyiséggé válásához szükséges, hogy jelen megállapodást 

a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített szótöbbséggel hozott határozatukkal 

elfogadják, és a társulást a Magyar Államkincstár (MÁK) nyilvántartásba vegye. 
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6. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok: 

 

A társulási tanács 

 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelynek hatáskörébe tartoznak az 

alábbiak: 

a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele 

esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása;  

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása 

c) a társulás éves munkatervének és költségvetésének elfogadása. A társulás elemi 

költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri 

hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

d) a társult önkormányzatok által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskör 

gyakorlása körében – szükség esetén az önkormányzatok rendeleteinek és 

határozatainak egyidejű módosítása mellett - döntés címzett, illetve céltámogatások 

igényléséről (Ötv. 85.§ (2), 86.§ (2) bekezdései),  

e) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 

csatlakozás elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása 

elfogadásának az előzetes elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a 

társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott 

azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép 

hatályba. 

f) a társult önkormányzatok által létrehozandó víziközmű-szolgáltató zrt-ben, az 

önkormányzatokat megillető részvényesi jogok gyakorlása. 
 

7. A társulási tanácsban a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. 

 

8. A társulási tanácsban a társulás tagjai sorából elnököt, és 2 fő elnökhelyettest választ. A 

társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 4 évre szól. A 4 évet követően a 

társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, elnökhelyetteseket választhat. Az elnök 

újraválasztható. A társulás elnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással dönt. A 

társulás elnökét csak a társulási tanács tagjai közül lehet megválasztani. 

A társulás elnöke – a társulási tanács határozatai értelmében - önállóan képviseli a társulást 

hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt 

szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. Eljárásáról az elnök a társulás 

tagjait tizenöt napon belül írásban tájékoztatja. A társulás bármelyik tagja a társulási tanács 

elnökének, vagy elnökhelyettesének megválasztható. A tisztségviselők megválasztása a 

társulási tanács ülésén jelenlévő tagok által képviselt szavazatok egyszerű többségével 

történik. 

 

9. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése valamint feladatok 

ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 

A társulási tanács tagjainak képviselői feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek, de 

költségtérítésüket a társulás köteles megtéríteni. 

 

10. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 

A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. Az ülést a tanács elnöke, 

annak akadályoztatása esetén a legidősebb elnökhelyettes hívja össze és vezeti. A társulási 

tanács szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést össze kell hívni a társulási 

tanács által meghatározott időpontban, a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – 

indítványára, valamint a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 

 



5 

 

11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen 

szavazata szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselő szavazatainak több, mint felét. 

 

A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres 

súlypontozott arányában rendelkeznek szavazati joggal, mely arány a felek akarata szerint a 

következő: 

 

Település neve 

Felhasználói 

egyenérték Lakosságszám 

Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 

egyenérték 

egyszeres és 

lakosságszám 

kétszeres 

Szavazati 

jog 

Berettyóújfalu 20000 15439 30878 50878 13,63% 

Bocskaikert 2500 3135 6270 8770 2,35% 

Földes 3452 4203 8406 11858 3,18% 

Hajdúböszörmény 38460 31773 63546 93307 25,00% 

Hajdúdorog 6756 9078 18156 24912 6,67% 

Hajdúhadház 12000 13234 26468 38468 10,31% 

Hajdúszoboszló 38000 23801 47602 85602 22,94% 

Komádi 4600 5904 11808 16408 4,40% 

Magyarhomorog 400 1003 2006 2406 0,64% 

Polgár 6265 8223 16446 22711 6,09% 

Téglás 4800 6554 13108 17908 4,80% 

 Összesen 137233 122347 244694 373228 100,00% 

 

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 

útján lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a tanács által 

erre felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

12. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a 

társulás működését. A társulás elnöke a gazdasági év végén az önkormányzatok Képviselő-

testületeit tájékoztatja a társulás működéséről. A társulási tanács tagjának képviselője legalább 

évente egyszer beszámol a Képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi 

helyzetéről, társulási cél megvalósulásáról. 

 

13. A társulás nem rendelkezik önálló vagyonnal.  

 

14. A települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének 

tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 

költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú 

döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni. 
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15. A társulás részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, gazdálkodását és számlájának 

vezetését a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala végzi külön 

megállapodás alapján. A költségeket külön megállapodás alapján a társulásban részt vevő 

önkormányzatok felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres súlypontozott 

arány alapján biztosítják. A társulás számlája feletti rendelkezési jog a társulási tanács elnökét 

bármely elnökhelyettessel együttesen illeti meg, míg az elnök akadályoztatása esetén bármely 

két elnökhelyettes jogosult arra.  

 

16. Jelen társulási megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. 

 

A társulási megállapodást felmondani - a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltak kivételével - a naptári év utolsó 

napjával lehet. A társulás tagjainak képviselő-testületei kötelesek a felmondásról szóló döntést 

legalább három hónappal korábban meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

17. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges: 

 a megállapodás jóváhagyásához, 

 a megállapodás módosításához, 

 a megállapodás megszüntetéséhez, 

  a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz 

 a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

 

18. A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését. 

 

19. A társuláshoz a megye és szomszédos megyék önkormányzatai is csatlakozhatnak. A 

csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási tanács javaslata alapján – a társulásban részt 

vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó 

képviselő-testületi határozata szükséges. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV. tv. és az 1997. évi CXXXV. 

tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Hajdúböszörmény, 2012. május 3. 

 

Ezen megállapodás Berettyóújfalu, Bocskaikert, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Komádi, Magyarhomorog, Polgár, Téglás Önkormányzatának 

minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált hatályossá.  

 

____________________ 

Berettyóújfalu 

polgármester 

 

 

 

 

____________________ 

Bocskaikert 

polgármester 

 

____________________ 

Földes 

polgármester 
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____________________ 

Hajdúböszörmény 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúdorog 

polgármester 

____________________ 

Hajdúhadház 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúszoboszló 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Komádi 

polgármester 

 

____________________ 

Magyarhomorog 

polgármester 

 

____________________ 

Polgár 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Téglás 

polgármester 

  

 

 

 

 



8 

 

 

1. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK NEVE ÉS SZÉKHELYE 

 

1. Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

2. Bocskaikert Község Önkormányzata 

Székhely: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

3. Földes Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 

4. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

5. Hajdúdorog Város Önkormányzata 

Székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

6. Hajdúhadház Város Önkormányzata 

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

7. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

8. Komádi Város Önkormányzata 

Székhely: 4138 Komádi, Hősök tere 4. 

9. Magyarhomorog Község Önkormányzata 

Székhely: 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. 

10. Polgár Város Önkormányzata 

Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

11. Téglás Város Önkormányzata 

Székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. 
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3.sz. melléklet 

B

ocskaikert, 2012. május 25. 

A kivonat hiteléül: 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


