ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
A költségvetési szerv megnevezése
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
A költségvetési szerv rövidített neve:
Térségi Vízmű
A költségvetési szerv székhelye:
6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2.
A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályok és határozatok:
1997. évi CXXXV. tv. a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről
1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (4. és 9. §a)
1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (8.
§-a)
Mórahalom város Képviselő-testületének 240/1992.
(XI.26.) KT határozata
Domaszék község Képviselő-testületének 72/1992.
(XI.10.) KT határozata
Zákányszék
község
Képviselő-testületének
78/1992. (XI.26.) ÖK határozata
Pusztamérges
község
Képviselő-testületének
90/1992. (XI.24.) KT határozata
Öttömös község Képviselő-testületének 73/1992.
(XI.26.) KT határozata
Ásotthalom község Képviselő-testületének 88/1992
(XI.26.) KT határozata
Üllés község Képviselő-testületének 38/1992.
(XI.26.) KT határozata
Forráskút község Képviselő-testületének 153/1992.
(XI.27.) KH határozata
Bordány község Képviselő-testületének 107/1992.
(XI.30.) Ö. határozata
A költségvetési szerv működési területe:
Az alapító önkormányzatok közigazgatási területe
A költségvetési szerv alapító szervei:
Mórahalom város, Domaszék, Zákányszék, Pusztamérges, Öttömös, Ásotthalom, Üllés,
Forráskút, Bordány községek Képviselő-testületei
A költségvetési szerv irányító szerve:
Az alapító Önkormányzatok által létrehozott Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézményirányító
Társulás (TVIT) Társulási Tanácsa
A költségvetés szerv alapításának ideje:
1992. november 30.

A költségvetési szerv alapításának célja:
Az alapító Önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv előírásaira tekintettel a helyi ivóvízellátó, és a
szennyvízelvezető -tisztító közművek működtetésére, a települési folyékony hulladék
begyűjtésére és elhelyezésére, valamint a viziközművek javítására, karbantartására és
fejlesztésére hozták létre a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézményt.
Az intézményalapítás célja az önkormányzati közszolgáltatási rendszer közös kialakítása,
működtetése, fejlesztése, a szakmai feladatok magasabb színvonalú hatékonyabb ellátása, az
egyes szakmai feladatok összehangolása, a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének
egységesítése és fejlesztése, a fejlesztési projektek megvalósításának elősegítése.
A költségvetési szerv feladatai:
-

az

alapító

Önkormányzatok

ivóvízellátó

közműveinek működtetése, a víztermelés, vízkezelés, a fogyasztók ivóvízzel ellátása
(főtevékenység);
-

az

alapító

Önkormányzatok

szennyvízelvezető

illetve szennyvíztisztító közműveinek működtetése, a szennyvíz közcsatornán illetve
tengelyen való begyűjtése, kezelése, elhelyezése;
-

a szennyvíztisztításból, csatornahálózat tisztításból,
emésztőgödrökből származó iszapok begyűjtése, szállítása, kezelése és elhelyezése;

-

ivóvízellátó és szennyvízelvezető vezetékek beleértve a víz és csatorna bekötéseket is - és a kapcsolódó létesítmények, építmények,
épületek kivitelezése;

-

ivóvízellátó, szennyvízelvezető és -tisztító rendszer
karbantartások, hálózat és műtárgy tisztítások megszervezése, irányítása, elvégzése,
elvégeztetése;

-

az állagmegóvás biztosítása;

-

javítások megszervezése, elvégzése, elvégeztetése;

-

állandó ügyelet biztosítása;

-

anyagbeszerzés és raktári készletek biztosítása;

-

vízminőség vizsgálatok végeztetése,

-

vízmérőcserék elvégzése;

-

vízmérő hitelesítések elvégeztetése;

-

nyilvántartások vezetése, engedélyeztetések;

-

a kötelező információk gyűjtése, ellenőrzése,
összesítése, továbbítása

-

fejlesztési koncepciók kidolgozása, illetve az
azokban való részvétel;

-

beruházások terveztetése;

-

a kivitelezések előkészítésében, ellenőrzésében,
átvételének irányításában való részvétel;

-

az önkormányzati viziközművek fejlesztésében való
részvétel;

-

az üzembehelyezésekben aktív részvétel;

-

szakmai szolgáltatások végzése

A költségvetési szerv tevékenységi köre:
Alapvető szakfeladat 2009.12.31-ig

Alapvető szakfeladat 2010.01.01-től

SZJ

TEAOR’08

75.18.56

36.00.00

41.00.20

36.00

Víztermelés, kezelés, elosztás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Alaptevékenységi feladatok 2009.12.31-ig

Alaptevékenységi feladatok 2010.01.01-től

75.18.56

Víztermelés, kezelés, elosztás

36.00.00

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

41.00.20

36.00

90.11.16.

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00.00

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

90.01.11

37.00

90.12.15.

Települési
folyékony
gyűjtése, kezelése

90.01.12.

37.00

90.12.15.

Iszapok elhelyezése

Iszapok kezelése, elhelyezése

90.02.13.

38.21

45.20.14

Folyadék szállítására szolgáló közmű
42.21.00
építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

45.21.32

42.21

75.17.75

Víziközművek építési beruházásával
kapcsolatos projekt előkészítés, projekt 72.12.00
vezetés

Víziközművek építési beruházásával kapcsolatos
74.20.34
projekt előkészítés, projekt vezetés

71.12

hulladék

38.21.02

A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy
A költségvetési szerv besorolása:
1.) Tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem
2.) A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szerint teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A pénzügyi gazdasági feladatait önállóan
látja el. Az Intézmény az ÁFA alanya. Bankszámláját az OTP Zrt. Mórahalmi
fiókja vezeti.
A költségvetési szerv képviselete:
A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézményt az Intézmény igazgatója képviseli
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Alapításkor az alapító Önkormányzatok Képviselő-testületei, a későbbiekben a TVIT
Társulási Tanácsa az 1990. évi LXV. tv. 10. § (2) bekezdése szerint. Kinevezése
határozatlan időre szól. A vezető feletti munkáltatói jogokat a TVIT Társulási
Tanácsának elnöke gyakorolja. Az Intézmény vezetőjének besorolása közalkalmazott,
magasabb vezető, elnevezése igazgató.
A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozik.
A költségvetési szervre vonatkozó egyéb rendelkezések:
Az Intézményre vonatkozó részletező szabályokat az alapító Önkormányzatok által
kötött Együttműködési Megállapodás és az Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

Záradék/1 : Az eredeti Alapító Okiratot 240/1992(XI.26.)KT számú határozatával
Mórahalom város Képviselőtestülete, 72/1992(XI.10.)KT számú határozatával Domaszék,
78/1992(XI.26.)ÖK számú határozatával Zákányszék, 66/1992(XI.25.)KT számú
határozatával
Rúzsa,
90/1992(XI.24.)KT
számú
határozatával
Pusztamérges,
73/1992(XI.26.)KT számú határozatával Öttömös, 88/1992(XI.26.)KT számú határozatával
Ásotthalom, 56/1992(XI.26.) számú határozatával Röszke, 38/1992(XI.26.)KT számú
határozatával Üllés, 153/1992(XI.27.)KH határozatával Forráskút, 107/1992(XI.30.)Ö számú
határozatával Bordány, 178/1992(XI.30.)ÖKH számú határozatával Zsombó községek
képviselőtestületei elfogadták. A módosított Alapító Okirat magába foglalja az alapítás óta
bekövetkezett változásokat. Az egysége szerkezetbe foglalást az alapító Önkormányzatok
között 1998. augusztus 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás, valamint az időközben
bekövetkezett jogszabályi változások indokolták.
A módosított Alapító Okiratot a Társulati Tanács 2009. évi ………………-i
ülésén ……./2009.(………..) TT számú határozatával hagyta jóvá.

Mórahalom polgármestere
polgármestere

Domaszék polgármestere

Zákányszék

Pusztamérges polgármestere
polgármestere

Öttömös polgármestere

Ásotthalom

Üllés polgármestere
polgármestere

Forráskút polgármestere

Záradék/2:

Bordány

A módosított Alapító Okiratot …………………… KT számú határozatával
Mórahalom város Képviselő-testülete, ………………..KT számú határozatával
Domaszék,
……………..KT.
számú
határozatával
Zákányszék,
…………….KT számú határozatával Pusztamérges, ……………………KT
számú határozatával Öttömös, ………………KT számú határozatával
Ásotthalom,
………………..KT
számú
határozatával
Üllés,
……………………KT határozatával Forráskút, …………………..KT számú
határozatával Bordány, községek Képviselő-testületei elfogadták. A módosított
Alapító Okirat magába foglalja az alapítás óta bekövetkezett változásokat. Az
egysége szerkezetbe foglalást az időközben bekövetkezett jogszabályi
változások indokolták.

Nógrádi Zoltán
Mórahalom város polgármestere

Dr. Szántó Mária
jegyző

