
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az 

egyes szervezeti egységek feladatai  

  

  

 Társulási Tanács  ( 4 fő)Tagjai: 

  Bedi Gyula TT elnöke 

  Katona György TT tag 

  Vargyas Mihály TT tag 

  Bálint József Miklós TT tag 

 

V.1.2. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

a. a Társulási Tanács Elnökének, Elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, 
b. a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, 
c. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 
d. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 
e. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 
f. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban 

résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott 
döntése szükséges, 

g. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a 
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével 
hozott döntése szükségeltetik, 

h. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép 
hatályba, 

i. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első 
félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének 
elfogadása, 

j. az érintett tárcákkal, a regionális területfejlesztési tanáccsal a támogatási 
szerződések megkötése, 

k. a projektben érdekelt víziközmű társulatokkal a megfelelő együttműködés 
előmozdítása, a társulat által biztosított önrész átadásához szükséges megállapodás 
megkötése; 

l. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 
meghatározása, 

m. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 
elemzése és értékelése, 

n. A KEOP 1.2.0 számú pályázat második fordulóban történő benyújtása. 
o. A beruházást végző kivitelező közbeszerzési eljárásban történő kiválasztása. 
p. A beruházást végző nyertes kivitelezővel a szerződés megkötése.  
q. A KEOP 1.2.0 számú pályázatban vállalt feladatok elvégzése a projekt lezárásáig 
r. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 

állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák 
körében, 

s. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása, 
t. Tulajdonosi jogok – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok 

betartása melletti – gyakorlása a KEOP projekt eredményeként létrejövő vagyon 



üzemeltetésével kapcsolatosan, valamint a víziközművek üzemeltetésére irányuló 
üzemeltetési szerződés megkötése, 

u. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati 
feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések 
meghozatala.  

 

Felügyelő Bizottság tagjainak száma: 4 fő 

 

 

V.2.2. A felügyelő bizottság feladat és hatásköre: 

 

• az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése, 

• a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről 
beszámoló készítése, 

• a tagok tájékoztatásának vizsgálata, 

• a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése, 

• a Társulási Tanács felhatalmazása alapján dönt a váratlan, előre nem látható kiadások 
pénzügyi fedezetének engedélyezése tekintetében. 

 


