Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/388-211

Fax: 76/388-387

Web: http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
6/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bornemisszáné Varga Ilona, Bolyki
Zoltán, Tóthné Fekete Ilona képviselők
Dr. Fazekas István jegyző
Galamb Anikó jegyzőkönyvvezető
Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).
Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Gratulált Tóthné Fekete
Ilona képviselő asszonynak kisbabájához, kívánt mindkettőjüknek jó egészséget. Ezt
követően megállapította, hogy minden képviselő jelen van, a Testület határozatképes, s így az
ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelet módosítása.
Előadó: Polgármester
2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
3.) A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Polgármester
4.)A Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési Egyesülettel való tagsági viszony
megszüntetése
Előadó: Polgármester
5.) Egyebek

I. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelet módosítása.
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
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Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
megalkotta Ágasegyháza Község Önkormányzat 13/2013.(IV.28) számú rendeletét az
Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelet módosításáról.
(A Képviselő-testület 13/2013.(VI.28) számú rendeletét az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítását a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

II. Napirendi pont
Tárgya: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
megalkotta az Ágasegyháza Község Önkormányzat 14/2013.(IV.28) számú rendeletét a
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
(A Képviselő-testület 14/2013.(VI.28) számú rendelete a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

III. Napirendi pont
Tárgya: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
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Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 33/2013. (VI.27.)

Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítása
Határozat

1. A Képviselőtestület úgy dönt, hogy Dr. Iványosi-Szabó Andrást a Kék-víz” ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alelnökévé
választja és a Társulási Megállapodás III.4/4.c pontja szerint önálló aláírási és
képviseleti joggal ruházza fel.
2. A képviselőtestületi határozat 1-2. mellékletei szerint elfogadja a „Kék-víz” ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát
módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
Határidő: azonnal
Felelős: Füredi János polgármester

IV. Napirendi pont
Tárgya: A Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési Egyesülettel való tagsági viszony
megszüntetése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 34/2013. (VI.27.)

Tárgy
A
Homokhátság
Fejlődésért
Vidékfejlesztési Egyesülettel való tagsági viszony
megszüntetése
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Határozat
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a polgármester 39/2013.
számú előterjesztését megvitatta és úgy döntött, hogy 2013.
június 30. napi határidő figyelembe vételével a Homokhátság
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel ( 6000 Kecskemét
Vörösmarty u. 12 ) való tagsági viszonyát megszünteti.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester

V. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek

Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, az
ülést bezárta.
Kmf.

Füredi János
Polgármester

Dr. Fazekas István
Jegyző

Galamb Anikó
jegyzőkönyvvezető

1. számú melléklet
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Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009
Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
6/2013. Kt. ülés

MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-én 14 órakor
rendesülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelet módosítása.
Előadó: Polgármester
2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
3.) A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Polgármester
4.)A Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési Egyesülettel való tagsági viszony
megszüntetése
Előadó: Polgármester
5.) Egyebek

Ágasegyháza, 2013. június 25.

Füredi János
polgármester
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2. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének
2013. június 27.-i ülésére
Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő- testület!

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének módosítását az évközben kapott
pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítése teszi szükségessé. Ezek alapján az alábbi
módosításokat javaslom:
1. 2013. április - június hónapokban 820 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk
normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen.
2. 2013. április - június hónapokban 3.026 ezer forint pótlólagos állami támogatást
kaptunk foglalkoztatatást helyettesítő támogatás jogcímen.
3. 2013. április – június hónapokban 672 ezer forint pótlólagos állami támogatást
kaptunk rendszeres szociális segély jogcímen.
4. 2013. április – június hónapokban 40 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk
óvodáztatási támogatás jogcímen.
A fentiekben részletezettek az Önkormányzat kötött felhasználású központi támogatásai,
viszont a feladatellátás a Polgármesteri Hivatal intézménynél történik, így
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intézményfinanszírozásként át kell adni. Ennek megfelelően az önkormányzatnál
bevételként az állami hozzájárulások, kiadásként az intézmény működési finanszírozása
kiemelt előirányzatok emelkednek 4.558 ezer forinttal.
5. Önkormányzatunk 1.984 ezer forint pótlólagos támogatást kapott az Polgármesteri
Hivatal működésének támogatására, mivel a lakosságszám alapján nem kellett közös
hivatalt létrehoznia. Az eredetileg elismert hivatali létszám 5,42 fő volt, mely 6,07
főre változott. Mivel a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges források
biztosítottak 2013.évi költségvetésünkben, javaslom, hogy a többlettámogatás
összegét helyezzük tartalékba esetleges váratlanul felmerülő kiadások fedezeteként.
6. 2013. április - június hónapokban 1.489 ezer forint támogatást kaptunk
közfoglalkoztatás megvalósítására. Ebből az összegből 1.312 ezer forint a
bértámogatás és 177 ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Mindez az
önkormányzat közfoglalkoztatási feladataiba épül be.
7. 2013. január – május hónapokban 741 ezer forint pótlólagos állami hozzájárulást
kaptunk bérkompenzáció jogcímen, melyből 584 ezer forint a bértámogatás és 157
ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Ez a támogatás érinti az önkormányzatot és
valamennyi intézményét is ezen belül azonban eltérő mértékben. A védőnői szolgálat,
tanyagondnoki szolgálat és az iskolai takarítók bérkompenzációja az önkormányzat
költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási
előirányzatokon, a hivatal, az óvoda és a faluház bérkompenzációja pedig az
intézményi működéshez nyújtott működési támogatások előirányzatán jelenik meg.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a
mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté.
Ágasegyháza, 2013. június 20.

(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének
/2013.(VI.28) rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításáról
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.§., Magyarország 2013.évi költségvetéséről
szóló 2012.évi CCIV.tv alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
önkormányzat és intézményei 2013.évi költségvetésének módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületére és annak szerveire, továbbá Ágasegyháza Község Önkormányzata
által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetése
2.§.
(1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat
2013.évi költségvetésének:
Bevételi főösszegét
168.745 ezer forintban.
Kiadási főösszegét
179.109 ezer forintban,
A hiány összegét
10.364 ezer forintban határozza meg. A
hiány belső finanszírozására a 10.364 ezer forint összegű 2012.évi
pénzmaradvány szolgál.
3. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép.
A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép.
A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép.
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Záró rendelkezések

4.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013.január 1-től kell
alkalmazni.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

dr. Fazekas István
Ágasegyháza Község Jegyzője
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3. számú melléklet

Ágasegyháza Község Jegyzője
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Fax: 76/388-387

Tel.:76/571-009

E-mail: pmstrh@t-online.hu

Előterjesztés Ágasegyháza Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
2013. június 27- i ülésére

Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (6)
bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat számára, hogy rendeletben állapítsa meg a
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A felhatalmazás egyben kötelezettséget
jelent az önkormányzatok, az önkormányzati feladat - és hatásköröket gyakorló képviselőtestületek számára.
A rendeleti szabályozást, a kiadások készpénzben történő eseteinek meghatározását
alapvetően az indokolja, hogy a készpénzben teljesíthető kiadások körét a míniumra
szükséges korlátozni és a készpénzkímélő megoldások alkalmazását kell előnyben részesíteni.
A rendeletalkotásra vonatkozó kötelezettség kapcsán említhető, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakba n: Mötv.) 132. § (3)
bekezdés c) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva
vizsgálhatja az önkormányzatok törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének teljesítését
és eszközökkel rendelkezik kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére is.
Az Állami Számvevőszék vagy a Magyar Államkincstár – és más egyéb ellenőrzésre jogosult
szerv – megállapíthatja, hogy a költségvetési gazdálkodás körében a kiadások készpénzzel
történő kifizetései szabálytalanul történnek, mivel az önkormányzati rendeleti szabályozás
elmaradt.
Ennek okán, mint a Mötv. 115. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat (és szervei)
gazdálkodásának szabályszerűségért felelős tisztségviselő kezdeményezem az Önkormányzat
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Képviselő- testülete irányítási jogkörébe tartozó költségvetési intézmények vonatkozásában a
kiadások kézpénzben történő teljesítése eseteinek megállapítását, szabályozását.
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése emeli az
önkormányzatok feladatkörébe, hogy törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet
alkossanak. A konkrét törvényi felhatalmazást az Áht. 109. § (6) bekezdése adja meg ez
esetben.
Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése rendelkezik úgy, hogy az önkormányzati feladat - és
hatásköröket a Képviselő- testület gyakorolja.
Az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó szabályokat a Mötv. 111- 116. § - ai határozzák
meg azzal, hogy a Mötv. 112. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati
gazdálkodás Mötv.- ben nem szabályozott kérdéseiben az Áht - ben és végrehajtási
rendeleteiben - kiemelten az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet – foglaltakat kell alkalmazni.
A Képviselő - testület irányítói jogkörébe tartozó költségvetési szervek körét az Áht. 2. § (1)
bekezdés i) pontja (a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve) - ia) alpontja,
mint helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv
a) Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal (úgy is, mint az Önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtó szerve),
b) Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
c) Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet fentiek megvitatására, a csatolt rendelet tervezet
elfogadására.

Ágasegyháza, 2013. június 24.

(:dr. Fazekas István)
Ágasegyháza Község Jegyzője
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Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő - testülete
/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése által meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (6) bekezdése által adott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit meghatározva – a
következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő - testülete által – az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés i) pontjának ia) és ic)
alpontja szerint – irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2.§.
Az Önkormányzat Képviselő - testülete intézményirányítói jogkörébe tartozó költségvetési
szervek kiadásaikat készpénzben a következő esetekben teljesíthetik:
(1)Összeghatártól függetlenül az alábbi jogcímek
a.) a pénzbeli szociális ellátások ,
b. a személyi juttatások körében
ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások,
bb) külső személyi juttatások,
c. a készpénzelőleg,
d. a természetes személy résére fizetendő pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
e. a számlázott szellemi tevékenység díja,
f. a személyi térítési díj visszafizetés,
(2) Jogcímtől függetlenül a 200.000. - Ft összeget meg nem haladó kifizetések.
3.§.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Fazekas István
Ágasegyháza Község Jegyzője

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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4. számú melléklet

Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnöke

ELŐTERJESZTÉS
a
Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2013. június 28-án tartandó ülésre

Melléklet:
Határozat-tervezet
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Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnöke
1253-155/2013.
ELŐTERJESZTÉS
a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2013. június 28-án tartandó ülésre
Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítása
Tisztelt Társulási Tanács!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 157. § a) pontja 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt, és a
Mötv. 146. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a 2013. január 1. előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek (Közgyűlés) felülvizsgálják,
és a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják.
A „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás jogi
státusza: önálló jogi személyiségű Társulás, mely tekintetben változás nem szükséges.
A Mötv. szerinti módosítási kötelezettség mellett a társulási megállapodást hatályosítani
kellett, részben a hivatkozott jogszabályok változása, részben a tagok körében történt változás
(Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kilépése), részben a megalakulás óta eltelt időszak
működési tapasztalatai alapján. Ennek megfelelően döntöttek a Társulás tagjai a Társulási
Megállapodás módosításáról.
A módosított megállapodás szerint Kecskemét, mint gesztor önkormányzat két tagot delegált
a Tanácsba. Javaslom a delegált személyt, Dr. Iványosi-Szabó Andrást – aki Kecskemét
Megyei Jogú Város egykori alpolgármestere és a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium alelnöke volt – a Tanács alelnöknek válassza meg. Dr. Iványosi-Szabó András a
tisztséget elvállalná, valamint folyamatosan a napi ügyvitelben is közreműködne. Ehhez

15
szükséges, hogy a Társulási Megállapodásban írtak szerint a megválasztásáról szóló
határozatban önálló aláírási és képviseleti joggal is felruházzuk.
A Tanácsnak el kell fogadnia a Társulás Alapító Okiratát Módosító Okiratot valamint az
egységes szerkezetű Alapító Okiratot. Ezek tervezetét jelen előterjesztésemhez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt
határozattervezet alapján döntését meghozni szíveskedjék.
Kecskemét, 2013. június …
(: Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István :)
elnök
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HATÁROZATTERVEZET:
…/2013 (VI. 28.) Kék-víz TVT. számú határozat
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának módosítása
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa megtárgyalta Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök 1253-155/2013 számú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy Dr. Iványosi-Szabó Andrást a Kék-víz” ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alelnökévé
választja és a Társulási Megállapodás III.4/4.c pontja szerint önálló aláírási és
képviseleti joggal ruházza fel.
2. A Társulási Tanács a határozat 1-2. mellékletei szerint elfogadja a „Kék-víz” ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát
módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
3. A Társulási Tanács felkéri Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnököt, hogy a
módosítással kapcsolatban a Magyar Államkincstárnál járjon el.

Határidő: azonnal
Felelős: Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök
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A Társulási Tanács …./2010.(…….) „Kék Víz” TVT számú határoza:

„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA,
…. Sz. módosítása
A) A Társulási Tanács az Alapító Okirat bevezető részét a következőképpen módosította és
jogszabályváltozás miatt hatályosította:
mely létrejött a Kecskeméten, 2010. január 29. napján, a Társulási Tanács 3/2010 (I. 29.) „Kék Víz”
TVT számú határozatában foglaltak alapján;
a tagönkormányzatok közgyűlésének / képviselő-testületi ülésének ajánlásával, Kecskeméten, 2013.
június 28. napján, a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa ……./2013 (VI.28.) „Kék Víz” TVT számú határozatában foglalt módosítással, illetve,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak végrehajtására kiadott
368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet (Ávr.) szerinti módosításokkal és hatályosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva, figyelemmel a Magyarországi önkormányzatokról .szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) rendelkezéseire, a vonatkozó más hatályos jogszabályokra, végül, de nem utolsó
sorban az Alaptörvényre. 1
B) A Társulási Tanács az Alapító Okirat 3. pontját a következő rendelkezésekkel egészítette ki a
Magyar Államkincstár 2013. február 12-én kelt Törzskönyvi kivonata alapján:
a módosításról és hatályosításról rendelkező, a Társulási Tanács által hozott, ……./2013
(VI.28.) „Kék Víz” TVT számú határozat és az ehhez kapcsolódó tagönkormányzati határozatok az
Alapító Okirat ……. sz. mellékleteként vannak csatolva.
Alakulással kapcsolatos adatok:
a)
Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás
b)
Alapítás dátuma: 2010. február 12.
c)
Alapító / létesítő okirat:
kelte: 2010.02.12.
Típusa: egyéb létesítő okirat
Azonosító adatai: Társulási megállapodás.
C) Az Alapító Okirat 5. pontjában a törzskönyvi számot a következőképpen állapította meg a
Magyar Államkincstár Törzskönyvi kivonata alapján:
5. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 773977

A Magyar Államkincstár által 2013. február 12-én kiadott Törzskönyvi Kivonat
hivatalosnak tekintett adatait is figyelembe véve.
1
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D) A 6. pontot, a jogszabályban meghatározott közfeladatot a következőképpen módosította:
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a
Társulás, mint költségvetési szerv, a jogszabályban és az alapító okiratban
meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.
A Társulás csak alaptevékenységet végez:
Alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító
okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés
szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység
6.1. Kötelező feladatként:
A „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás céljainak megvalósítása.
Ezen belül:
a) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.
§ (1) 2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen:
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló
törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek
minősül.
b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4. §
A Vgtv. 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat feladata a Társulás
szempontjából különösen:
- a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás
országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása;
- a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének
megállapításáról való gondoskodás;
- a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok
ellátása;
- a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.
A Vgtv. 4. § (2) bekezdés alapján a települési önkormányzat feladata a Társulás
szempontjából - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok
(közszolgáltatások) körében, hogy köteles gondoskodni:
- a település nem közműves ivóvízellátásáról;
- a Vgtv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról - a
lakosegyenértéktől függetlenül - azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok,
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről, továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel
összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályok határoznak meg;
- a Vgtv. 4. § (4) bekezdés utal arra, hogy a helyi önkormányzat víziközműműködtetés és víziközmű-szolgáltatás tekintetében felmerülő, vízügyi
tevékenységektől és vízügyi igazgatástól elkülönült feladatait a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza.
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E) A 7. pontot, az Alaptevékenységről a következőképpen módosította – a MÁK Törzskönyvhöz
igazítva:
7. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége szakfeladatonként:
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szakfeladat:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841172 Általános gazdaság, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken
F)

Törölve: a 8-as pont és 10-es pont.

G) ..A 9-es pont 8-asra, a11-es pont 9-esre, a 12-es pont 10-esre módosul, Ezt követően az
összes pont kettő sorszámmal változik lefelé: a 13-as 11,re, a 14-es 12-re, a 15-ös 13-ra, a 16-os
14-re, a 17-es 15-re, a 18-as 16-ra, a 19-es 17-re, a 20-as 18-ra, a 21-es 19-re, a 22-es pedig 20asra. Amelyik pontnak alpontja van, az automatikusan változik a fő sorszámmal.
A következőkben már az új pontozás szerint adjuk meg a módosításokat.
H) Az Alapító Okirat 10. pontjának a címét változtatta meg, pontosította a következőre: 2
10. Irányító, fenntartó szervének neve, székhelye, tagönkormányzatok:
I)

A 13. pontot a következőképpen módosította:
11. A fenntartó képviselői:

2

a.

A Társulási Tanács elnöke:
Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István társulási tag
Képviseleti jog terjedelme, módja: önálló aláírási és képviseleti jog
Kinevezés kezdete, vége: 2010.02.15 –től az önkormányzati választási ciklus végéig.
Elérhetőségei a székhely címén kívül:
Telefon: …………..
Mobil: ……………..
e-mail:…..

b.

A Társulási Tanács Alelnöke:

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata korábbi módosítással kikerült a tagok közül.
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Dr. Iványosi-Szabó András társulási tag
Képviseleti jog terjedelme, módja: önálló aláírási és képviseleti jog
Kinevezés kezdete: 2013. június 28-tól az önkormányzati választási ciklus
végéig.

J)

Elérhetőségei a székhely címén kívül:
Telefon: …………..
Mobil: ……………..
e-mail:

A 15. pontot a következőképpen módosította és egészítette ki a MÁK Törzskönyv alapján::

13. Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:
Szervtípus - jogállás:
Szektor:
KSH gazdálkodási formakód:
KSH területi számjel:
KSH Járáskód, név
Pénzügyi körzet:
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzati

49
1249
327

jogi személyiségű társulás
jogi személyiségű társulások
Helyi önkormányzatok jogi
személyiségű társulása

0326684
038

Önkormányzat típusa:
0
Település típusa:
0
Önkormányzat működés jellege:

9209

Kecskeméti Járás
„Kék Víz” ÉszakIvóvízminőség-javító

Társulás
nincs
nincs
0

nincs

K) A 16. pont a következőre változott:
14. A „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
által biztosított, a feldatellátást szolgáló vagyon – amely társulási vagyonon a Ptk.
szerinti osztatlan közös tulajdonban álló, a tagönkormányzatok tulajdonát kell érteni.
16.1. A tagok által bevitt és önerőként biztosított és EU-s támogatás keretében
elnyert vagyon:
a) a tagok bevitt vagyona, amely lehet:
 bevitt, saját tulajdonú
 bevitt vegyes tulajdonú,
 vagy a Társulás fennállása alatt keletkezett,
 részben vagy egészében társulási tulajdonú,
 egyéb vegyes tulajdonú
 stb.
b) a tagok által az alapításhoz, majd megalakulás után biztosított vagyon és
hozadékai:
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 az alapítói vagyon,
 a tagok beruházási hozzájárulásai
 a tagok működési hozzájárulásai
 a tagok egyéb hozzájárulásai
 lehetséges önkormányzati önerős támogatások
 egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékű jog (pl. a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium vagyonából a társulást vagy a tagokat
megillető tulajdoni hányad vagy vagyoni értékű jog)
 egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat)
c) A projekt legjelentősebb mértékű külső pénzforrását képezi:
• a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás, amely
megegyezik az Európai Unió SA/KA forrásával, valamint
• a nemzeti hozzájárulás.
16.2. A tagok vállalják, hogy a hozzájárulásokat a Társulási Megállapodás szerint,
a szolidaritás elve alapján / a tag önkormányzatokra jutó beruházási érték alapján
biztosítják.
16.3.
A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét a Társulási
Megállapodásnak megfelelően kötelesek a Társulás számlájára befizetni.

L)

Az Alapító Okirat 17-es pontja a következőképpen módosult:
15.1. A társulásnak, mint jogi személynek – a tagönkormányzatok Ptk.
szerinti osztatlan közös tulajdonát képező - a tagönkormányzatok által leltár szerint
bevitt, később szerzett, és ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van.
15.2. A Társulás alakulása után keletkezett vagyon a Társulási tagok osztatlan közös
tulajdonú vagyona, amely - a tagok ellenkező megállapodás hiányában – a tagok
vagyoni hozzájárulása arányában képezi a tagok eszmei tulajdoni hányadát – a
hatályos Ptk. szabályai szerint (Mötv. 110. § (3) bekezdés).
15.3. A Tagok a vagyoni hozzájárulásuk mértékét a Társulás megkötésére irányuló
szándéknyilatkozatukhoz a KEOP pályázatuk Előzetes Megvalósíthatósági
Tanulmánya alapján állapították meg. A Tagok tudomásul veszik, hogy a pályázat
bírálata és a projekt megvalósítása során az egyes beruházási elemek, illetve a
szükséges hozzájárulások mértéke változhat.
15.4. A Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat
a Társulásnak, vagyis tagjainak, és harmadik személynek. Az ilyen vagyontárgyak
használatára, illetve vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a harmadik
személy tulajdonossal (tulajdonosokkal) külön megállapodást köthet. Ellenkező
megállapodás hiányában a Társulás olyan arányban jogosult részesedni a közös
vagyonból, vagy annak hasznából, illetve, olyan mértékben köteles viselni annak
terheit, költségeit és ezek járulékait, amilyen mértékben a Társulás hozzájárult a közös
vagyon létrejöttéhez, illetve, amilyen mértékben tulajdoni hányadra tett szert a
keletkezett közös vagyonban.
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A külön tulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a később keletkezett vagyon
elkülönítése, kezdettől pontos nyilvántartása érdekében a társulásba bevitt
vagyontömeg tulajdoni, használati viszonyait, fennálló vagyoni értékű jogokat
(szolgalom, jelzálogjog stb.) a jogosultaknak, kötelezetteknek közölni kell, s
nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy vagyoni értékű jog, kötelezettség, teher
értékét – amennyiben a társult felek azt minősített szavazattöbbséggel elfogadják, a
nyilvántartási értéken kell számításba venni, ennek hiányában adó- és
értékbizonyítvány kiadásával, vagy közösen megrendelt értékbecsléssel (igazságügyi
szakértő által készítve) kell megállapítani. Ha a külön költséget igénylő értékbecslés
kisebbségben maradt tagok kívánságára történik, ők kötelesek lélekszámuk vagy
vagyoni hányaduk (vagyoni hozzájárulásuk) arányában megelőlegezni a költségeket.
Ha indokolatlannak minősül az így felmerülő költség, a kisebbségben szavazók terhe
marad.
15.5. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja a Társulási
Megállapodásban rögzítettek szerint.
15.6. A Tag által (esetleg harmadik személy által) a társulás használatába adott
vagyonra nézve – külön megállapodás alapján – használati díjat kell fizetni, vagy
egyéb elszámolást készíteni.
15.7. A használati díjfizetési és mindenkori elszámolási kötelezettség akkor is
fennmarad, ha a tag bármely módon kilép, s a társulás a bennmaradó vagyonát nem
tudja, vagy csak a társulás, vagy a működtetett vagyonnal biztosított szolgáltatás,
egyéb működés ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. A
vagyonkiadás kényszerű visszatartása nem lehet több mint öt év.
M) A 18-as pont a következőképpen módosult:
16. (A cím változatlan)
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartoznak, illetve feladatukat megbízási szerződés alapján
a Ptk. szabályai szerint látják el.
N) A 19-es pont a következőképpen módosult:
17. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A Társulás, mint költségvetési szerv aláírási, képviseleti joggal rendelkező vezetői a Társulás
elnöke és alelnöke, további vezetője a másik, aláírási, képviseleti joggal nem rendelkező
alelnök, akiket a Társulási Tanács a Társulási Megállapodásban foglalt szabályok szerint, az
önkormányzati ciklushoz igazodó időtartamra, a tagönkormányzatok által delegált saját tagjai
közül választ, egyszerű szótöbbséggel.
A költségvetési szerv vezetői feladataikat polgármesteri, illetve, más, önkormányzati vagy
képviselői, egyéb szakmai tisztségük keretében, külön díjazás nélkül látják el.
O) A Záró rendelkezések a következőképpen módosult:
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A 18.1. pont 1. és 2. bekezdésében:
18.1. A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet (Ávr.) szerinti módosításokkal és
hatályosításokkal Magyar Államkincstár általi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával
jött létre, és a Magyar Államkincstár változásokat nyilvántartásba-vevő, elfogadó határozata napjával
lesz hatályos..
A költségvetési szerv Alapító Okirat módosítását, valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát a kiadásától számítva 8 napon belül kell benyújtani nyilvántartásba-vétel céljából a
Magyar Államkincstárhoz – a tagönkormányzatok elfogadást ajánló határozatával együtt.
A 21-es pont 1. és 2. bekezdésében helyesbítette a Tanács a NAV nevét, és a dátumokat
hatályosította a 2013. június 28-án kelt módosításhoz:
19. Jelen Alapító Okiratot az alapítók Kecskeméten, 2010. február 12-én megtartott alakuló ülésükön
elfogadták, 2013. június 28-án ……………………………………. határozatukkal elfogadták - .továbbá az
alapítók minősített többségű ajánlásával, az alább részletezett képviselő-testületi határozataikkal
Jelen Alapító Okirat 35 eredeti példányban készült (Kapja: 31 pl-t fenntartó önkormányzatok, 1 pl-t az
MÁK, 1 pl-t a NAV, 2 pl-t munkaszervezet ).
P) Az aláírások helyén a Tanács hatályosította a tagok adataiban bekövetkezett változásokat a
következő települések vonatkozásában: a polgármesterek vagy a székhely változása miatt:

Kunadacs Község
Önkormányzata
Dunai László
polgármester
Kunpeszér Község
Önkormányzata
Németh László
polgármester
Szabadszállás
Város
Önkormányzata
Dr. Báldy Zoltán
polgármester
Tass Község
Önkormányzata
Németh Gábor
polgármester
Szalkszentmárton
Község
Önkormányzata
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Káposztás Tibor
polgármester
Dunavecse Város
Önkormányzata
Vörös Sándor
polgármester
Helvécia Község
Önkormányzata
Balogh Károly
polgármester
Fülöpháza Község
Önkormányzata
Balogh József
polgármester

6042. Fülöpháza,
Kossuth utca 5.

Ágasegyháza
Község
Önkormányzata
Füredi János
polgármester
Orgovány Község
Önkormányzata
Dr. Lóczi Boglárka
polgármester
Kiskunfélegyháza
Város
Önkormányzata
Kapus Krisztián
polgármester
Gátér Község
Önkormányzata
Jánosiné Gyermán
Erzsébet
polgármester
Petőfiszállás
Község
Önkormányzata
Szász János
polgármester
Tiszakécske Város
Önkormányzata
Lakitelek Község
Önkormányzata

6060. Tiszakécske,
Kőrösi út 2.
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Felföldi Zoltán
polgármester
Tiszaalpár
Nagyközség
Önkormányzata
Dr. Vancsura István
polgármester
Bugac Község
Önkormányzata
Szabó László
polgármester
Bugacpusztaháza
Község
Önkormányzata
Kovács György
polgármester

6114. Bugac,
Számadó utca 24.

Q) Az aláírásról, döntéshozatalról rendelkező záró, 22-es pontot a következőképpen módosította a
Tanács:
20.. Jelen okiratot a Társulási Tanács a …./2013.(…….) „Kék Víz” TVT számú határozattal
jóváhagyta. A jelen alapító okiratot készítő jogtanácsos az összeállítás, az aktualizálás
megfelelőségét aláírásával igazolja.
Kecskemét, 2013. június 28.
………………….
A Társulás elnöke
P.H.
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályosak maradtak,
azzal, hogy a Társulás tagjai az Alapító Okirat módosított, egységes szerkezetbe foglalt példányát írták
alá valamennyien, amely okirat 34 eredeti példányban készült: 30 pld a tagok számára, 2 pld a
Munkaszervezet számára, 1 pld a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága számára, 1
pld. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal számára.
Kecskemét, 2013. június 28.
………………….
A Társulás elnöke
P.H.
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„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA,
Tervezet
Alapító Okirat, a 2013. június 28-án kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalva

mely létrejött a Kecskeméten, 2010. január 29. napján, a Társulási Tanács 3/2010 (I. 29.) „Kék Víz”
TVT számú határozatában foglaltak alapján;
a tagönkormányzatok közgyűlésének / képviselő-testületi ülésének ajánlásával, Kecskeméten, 2013.
június 28. napján, a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa ……./2013 (VI.28.) „Kék Víz” TVT számú határozatában foglalt módosítással, illetve,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak végrehajtására kiadott
368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet (Ávr.) szerinti módosításokkal és hatályosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva, figyelemmel a Magyarországi önkormányzatokról .szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) rendelkezéseire, a vonatkozó más hatályos jogszabályokra, végül, de nem utolsó
sorban az Alaptörvényre. 3
1. A költségvetési szerv neve:
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4

2. Székhelye, címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 3/2010. (I. 29.) „Kék Víz” TVT számú határozat.
- Képviselő-testületi határozatok száma a jelen okirat záradékában rögzített.
-

a módosításról és hatályosításról rendelkező, a Társulási Tanács által hozott, ……./2013
(VI.28.) „Kék Víz” TVT számú határozat és az ehhez kapcsolódó tagönkormányzati
határozatok az Alapító Okirat ……. sz. mellékleteként vannak csatolva.

-

Alakulással kapcsolatos adatok:
d) Alapítás módja:

jogelőd nélküli alakulás

e) Alapítás dátuma: 2010. február 12.
f) Alapító / létesítő okirat:
A Magyar Államkincstár által 2013. február 12-én kiadott Törzskönyvi Kivonat
hivatalosnak tekintett adatait is figyelembe véve.
4
A Magyar Államkincstár által 2013. február 12-én kiadott Törzskönyvi Kivonatban a
Társulás vezérneve kötőjel nélkül, „Kék Víz”-ként szerepel.
3
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kelte: 2010.02.12.
Típusa: egyéb létesítő okirat
Azonosító adatai: Társulási megállapodás.
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: nemleges
5. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 773977
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a Társulás, mint
költségvetési szerv, a jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott közfeladat
ellátására létrejött jogi személy.
A Társulás csak alaptevékenységet végez:
Alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a
szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés
céljából végzett tevékenység

6.1. Kötelező feladatként:
A „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás céljainak
megvalósítása.
Ezen belül:
a) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 2 A
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok, különösen:
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
A Vgtv. 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat feladata a Társulás
szempontjából különösen:
- a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek kialakítása és
végrehajtása;
- a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására
vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való
gondoskodás;
- a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása;
- a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.
A Vgtv. 4. § (2) bekezdés alapján a települési önkormányzat feladata a Társulás
szempontjából - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások)
körében, hogy köteles gondoskodni:
- a település nem közműves ivóvízellátásáról;
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- a Vgtv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról - a
lakosegyenértéktől függetlenül - azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok, távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, továbbá a felszín
alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló
jogszabályok határoznak meg;
- a Vgtv. 4. § (4) bekezdés utal arra, hogy a helyi önkormányzat víziközmű-működtetés és
víziközmű-szolgáltatás tekintetében felmerülő, vízügyi tevékenységektől és vízügyi
igazgatástól elkülönült feladatait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
szabályozza.

7. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége szakfeladatonként:
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szakfeladat:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841172 Általános gazdaság, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken

8. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez

9. Illetékességi területe, működési köre: A „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társulási megállapodása alapján: Kunadacs, Kunpeszér, Szabadszállás,
Kunszentmiklós, Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag, Kecskemét, Helvécia, Ballószög,
Fülöpháza, Kerekegyháza, Lajosmizse, Kunbaracs, Ágasegyháza, Városföld, Izsák, Orgovány,
Kiskunfélegyháza, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás, Fülöpjakab, Tiszakécske, Lakitelek, Tiszaalpár,
Nyárlőrinc, Bugac, Bugacpusztaháza települések közigazgatási területe.
10. Irányító, fenntartó szervének neve, székhelye, tagönkormányzatok:
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa
Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
A Társulási Tanács tagjai:
1. Kunadacs Község Önkormányzata 6097 Kunadacs, Rákóczi út 2.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kunpeszér Község Önkormányzata 6096 Kunpeszér, Béke utca 8.
Szabadszállás Város Önkormányzata 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.
Kunszentmiklós Város Önkormányzata 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
Tass Község Önkormányzata 6098 Tass, Széchenyi út 48.
Szalkszentmárton Község Önkormányzata 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.
Dunavecse Város Önkormányzata 6087 Dunavecse, Fő út 43.
Apostag Község Önkormányzata 6088 Apostag, Kossuth Lajos utca 1.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Helvécia Község Önkormányzata 6034 Helvécia, Sport utca 42.
Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Fülöpháza Község Önkormányzata 6042 Fülöpháza, Kossuth L. u. 5.
Kerekegyháza Város Önkormányzata 6044 Kerekegyháza, Fő utca 47/A.
Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Kunbaracs Község Önkormányzata 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Ágasegyháza Község Önkormányzata 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás útja 35.
Izsák Város Önkormányzata 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Orgovány Község Önkormányzata 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos út 1.
Gátér Község Önkormányzata 6111 Gátér, Petőfi Sándor utca 16.
Pálmonostora Község Önkormányzata 6112 Pálmonostora, Posta utca 10.
Petőfiszállás Község Önkormányzata 6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 6.
Fülöpjakab Község Önkormányzata 6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1.
Tiszakécske Város Önkormányzata 6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2.
Lakitelek Község Önkormányzata 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.
Bugac Község Önkormányzata 6114 Bugac, Béke utca 10.
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 6114 Bugacpusztaháza, Számadó út 24.

11. A fenntartó képviselői:
c.

A Társulási Tanács elnöke:
Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István társulási tag
Képviseleti jog terjedelme, módja: önálló aláírási és képviseleti jog
Kinevezés kezdete, vége: 2010.02.15 –től az önkormányzati választási ciklus

végéig.
Elérhetőségei a székhely címén kívül:
Telefon: …………..
Mobil: ……………..
e-mail:…..
d.

A Társulási Tanács Alelnöke:
Dr. Iványosi-Szabó András társulási tag
Képviseleti jog terjedelme, módja: önálló aláírási és képviseleti jog
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Kinevezés kezdete: 2013. június 28-tól az önkormányzati választási ciklus
végéig.
Elérhetőségei a székhely címén kívül:
Telefon: …………..
Mobil: ……………..
e-mail:

14. 12. Típus szerint besorolása:
12.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató
12.2. Közszolgáltató szerv fajtája: közüzem
12.3. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó
13. Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:
Szervtípus - jogállás:
Szektor:
KSH gazdálkodási formakód:
KSH területi számjel:
KSH Járáskód, név
Pénzügyi körzet:
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzati

49
1249
327

jogi személyiségű társulás
jogi személyiségű társulások
Helyi önkormányzatok jogi
személyiségű társulása

0326684
038

Önkormányzat típusa:
0
Település típusa:
0
Önkormányzat működés jellege:

9209

Kecskeméti Járás
„Kék Víz” ÉszakIvóvízminőség-javító

Társulás
nincs
nincs
0

nincs

14. A „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által
biztosított, a feldatellátást szolgáló vagyon – amely társulási vagyonon a Ptk. szerinti osztatlan
közös tulajdonban álló, a tagönkormányzatok tulajdonát kell érteni.
14.1. A tagok által bevitt és önerőként biztosított és EU-s támogatás keretében elnyert
vagyon:
a) a tagok bevitt vagyona, amely lehet:
 bevitt, saját tulajdonú
 bevitt vegyes tulajdonú,
 vagy a Társulás fennállása alatt keletkezett,
 részben vagy egészében társulási tulajdonú,
 egyéb vegyes tulajdonú
 stb.
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b) a tagok által az alapításhoz, majd megalakulás után biztosított vagyon és
hozadékai:
 az alapítói vagyon,
 a tagok beruházási hozzájárulásai
 a tagok működési hozzájárulásai
 a tagok egyéb hozzájárulásai
 lehetséges önkormányzati önerős támogatások
 egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékű jog (pl. a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium vagyonából a társulást vagy a tagokat
megillető tulajdoni hányad vagy vagyoni értékű jog)
 egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat)
c) A projekt legjelentősebb mértékű külső pénzforrását képezi:
• a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás, amely megegyezik
az Európai Unió SA/KA forrásával, valamint
• a nemzeti hozzájárulás.
14.2. A tagok vállalják, hogy a hozzájárulásokat a Társulási Megállapodás szerint, a
szolidaritás elve alapján / a tag önkormányzatokra jutó beruházási érték alapján biztosítják.
14.3. A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét a Társulási Megállapodásnak
megfelelően kötelesek a Társulás számlájára befizetni.
17. 15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
15.1. A társulásnak, mint jogi személynek – a tagönkormányzatok Ptk. szerinti osztatlan
közös tulajdonát képező - a tagönkormányzatok által leltár szerint bevitt, később szerzett, és
ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van.
15.2. A Társulás alakulása után keletkezett vagyon a Társulási tagok osztatlan közös
tulajdonú vagyona, amely - a tagok ellenkező megállapodás hiányában – a tagok vagyoni
hozzájárulása arányában képezi a tagok eszmei tulajdoni hányadát – a hatályos Ptk.
szabályai szerint (Mötv. 110. § (3) bekezdés).
15.3. A Tagok a vagyoni hozzájárulásuk mértékét a Társulás megkötésére irányuló
szándéknyilatkozatukhoz a KEOP pályázatuk Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya
alapján állapították meg. A Tagok tudomásul veszik, hogy a pályázat bírálata és a projekt
megvalósítása során az egyes beruházási elemek, illetve a szükséges hozzájárulások mértéke
változhat.
15.4. A Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat a
Társulásnak, vagyis tagjainak,
és harmadik személynek. Az ilyen vagyontárgyak
használatára, illetve vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a harmadik személy
tulajdonossal (tulajdonosokkal) külön megállapodást köthet. Ellenkező megállapodás
hiányában a Társulás olyan arányban jogosult részesedni a közös vagyonból, vagy annak
hasznából, illetve, olyan mértékben köteles viselni annak terheit, költségeit és ezek járulékait,
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amilyen mértékben a Társulás hozzájárult a közös vagyon létrejöttéhez, illetve, amilyen
mértékben tulajdoni hányadra tett szert a keletkezett közös vagyonban.
A külön tulajdonú, társulásba bevitt vagyon, illetve, a később keletkezett vagyon elkülönítése,
kezdettől pontos nyilvántartása érdekében a társulásba bevitt vagyontömeg tulajdoni,
használati viszonyait, fennálló vagyoni értékű jogokat (szolgalom, jelzálogjog stb.) a
jogosultaknak, kötelezetteknek közölni kell, s nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy
vagyoni értékű jog, kötelezettség, teher értékét – amennyiben a társult felek azt minősített
szavazattöbbséggel elfogadják, a nyilvántartási értéken kell számításba venni, ennek
hiányában adó- és értékbizonyítvány kiadásával, vagy közösen megrendelt értékbecsléssel
(igazságügyi szakértő által készítve) kell megállapítani. Ha a külön költséget igénylő
értékbecslés kisebbségben maradt tagok kívánságára történik, ők kötelesek lélekszámuk vagy
vagyoni hányaduk (vagyoni hozzájárulásuk) arányában megelőlegezni a költségeket. Ha
indokolatlannak minősül az így felmerülő költség, a kisebbségben szavazók terhe marad.
15.5. A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja a Társulási
Megállapodásban rögzítettek szerint.
15.6. A Tag által (esetleg harmadik személy által) a társulás használatába adott vagyonra
nézve – külön megállapodás alapján – használati díjat kell fizetni, vagy egyéb elszámolást
készíteni.
15.7. A használati díjfizetési és mindenkori elszámolási kötelezettség akkor is fennmarad, ha a
tag bármely módon kilép, s a társulás a bennmaradó vagyonát nem tudja, vagy csak a
társulás, vagy a működtetett vagyonnal biztosított szolgáltatás, egyéb működés
ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. A vagyonkiadás kényszerű
visszatartása nem lehet több mint öt év.

16. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
meghatározása: 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartoznak, illetve feladatukat megbízási
szerződés alapján a Ptk. szabályai szerint látják el.
17. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A Társulás, mint költségvetési szerv aláírási, képviseleti joggal rendelkező vezetői a Társulás elnöke és
alelnöke, további vezetője a másik, aláírási, képviseleti joggal nem rendelkező alelnök, akiket a
Társulási Tanács a Társulási Megállapodásban foglalt szabályok szerint, az önkormányzati ciklushoz
igazodó időtartamra, a tagönkormányzatok által delegált saját tagjai közül választ, egyszerű
szótöbbséggel.
A költségvetési szerv vezetői feladataikat polgármesteri, illetve, más, önkormányzati vagy képviselői,
egyéb szakmai tisztségük keretében, külön díjazás nélkül látják el.
18. Záró rendelkezések
18.1. A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet (Ávr.) szerinti módosításokkal és
hatályosításokkal Magyar Államkincstár általi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával
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jött létre, és a Magyar Államkincstár változásokat nyilvántartásba-vevő, elfogadó határozata napjával
lesz hatályos..
A költségvetési szerv Alapító Okirat módosítását, valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát a kiadásától számítva 8 napon belül kell benyújtani nyilvántartásba-vétel céljából a
Magyar Államkincstárhoz – a tagönkormányzatok elfogadást ajánló határozatával együtt.
A költségvetési szerv a hatályos jogszabályok szerinti esetekben szűnik meg, vagyonát – ellenkező
megállapodás hiányában – a Társulási Megállapodásban foglalt feltételekkel kell a tagönkormányzatok
között felosztani, amennyiben még ellátandó feladatai vannak, azokat az illetékes tagönkormányzatok
jogosultak és kötelesek egymás között felosztani és ellátni.
Jogvita vagy értelmezési vita esetén – a tagönkormányzatok megállapodása hiányában – a Társulási
Megállapodásban, ennek hiányában a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak.
18.2. Felülvizsgálat rendje: a költségvetési szerv által ellátott feladatok változását megelőzően, ill. az
alapító okiratot érintő jogszabályváltozást követően 60 napon belül.
19. Jelen Alapító Okiratot az alapítók Kecskeméten, 2010……………. -én megtartott alakuló ülésükön
elfogadták, 2013. június 28-án ……………………………………. határozatukkal elfogadták - .továbbá az
alapítók minősített többségű ajánlásával, az alább részletezett képviselő-testületi határozataikkal
Jelen Alapító Okirat 34 eredeti példányban készült (Kapja: 31 pl-t fenntartó önkormányzatok, 1 pl-t a
MÁK, 1 pl-t a NAV, 2 pl-t munkaszervezet ).

A tag önkormányzat
neve, képviselője

A tag önkormányzat
székhelye

1.

Kunadacs Község
Önkormányzata
Dunai László
polgármester

6097. Kunadacs,
Rákóczi u. 2.

2.

Kunpeszér Község
Önkormányzata
Németh László
polgármester

6096. Kunpeszér,
Béke u. 8.

3.

4.

Szabadszállás Város 6080. Szabadszállás,
Önkormányzata
Kálvin tér 1.
Dr. Báldy Zoltán
polgármester
Kunszentmiklós
Város
Önkormányzata
Bődi Szabolcs
polgármester

6090.
Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

Képviselőtestületi
határozat
száma

Cégszerű aláírás
(polgármester), bélyegző
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5.

Tass Község
Önkormányzata
Németh Gábor
polgármester

6098. Tass,
Széchenyi út 48.

6.

Szalkszentmárton
Község
Önkormányzata
Káposztás Tibor
polgármester

6086.
Szalkszentmárton
Jókai u. 2.

7.

Dunavecse Város
Önkormányzata
Vörös Sándor
polgármester

6087. Dunavecse,
Fő út 43.

8.

Apostag Község
Önkormányzata
Zakar Zoltán
polgármester

6088. Apostag,
Kossuth Lajos u. 1.

9.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Zombor Gábor
polgármester

6000. Kecskemét,
Kossuth tér 1.

10.

Helvécia Község
Önkormányzata
Balogh Károly
polgármester

6034. Helvécia,
Sport u. 42.

11.

Ballószög Község
Önkormányzata
Katona Imre
polgármester

6035. Ballószög,
Rákóczi út 15.

12.

Fülöpháza Község
Önkormányzata
Balogh József
polgármester

6042. Fülöpháza,
Kossuth utca 5.

13.

Kerekegyháza Város 6044. Kerekegyháza,
Önkormányzata
Fő u. 47/A.
Dr. Kelemen Márk
polgármester

14.

Lajosmizse Város
Önkormányzata
Basky András
polgármester

6050. Lajosmizse,
Városház tér 1.

15.

Kunbaracs Község

6043. Kunbaracs,
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Önkormányzata
Tóth Ferenc Miklós
polgármester
16.

Kölcsey u. 1.

Ágasegyháza Község 6076. Ágasegyháza,
Önkormányzata
Szent István tér 1.
Füredi János
polgármester

17.

Városföld Község
Önkormányzata
Veszelka Mihály
polgármester

6033. Városföld,
Felszabadulás útja
35.

18.

Izsák Város
Önkormányzata
Mondok József
polgármester

6070. Izsák,
Szabadság tér 1.

19.

Orgovány Község
6077. Orgovány,
Önkormányzata
Molnár Gergely u. 2.
Dr. Lóczi Boglárka
polgármester

20.

Kiskunfélegyháza
Város
Önkormányzata
Kapus Krisztián
polgármester

6100.
Kiskunfélegyhá-za,
Kossuth u. 1.

21.

Gátér Község
Önkormányzata
Jánosiné Gyermán
Erzsébet
polgármester

6111. Gátér, Petőfi
Sándor u. 16.

22.

Pálmonostora
6112. Pálmonostora,
Község
Posta u. 10.
Önkormányzata
Rádiné Gémes Ildikó
polgármester

23.

Petőfiszállás Község 6113. Petőfiszállás,
Önkormányzata
Kossuth L u. 6.
Szász János
polgármester

24.

Fülöpjakab Község
Önkormányzata
Csáki Béla
polgármester

6116. Fülöpjakab,
Alkotmány u. 1.

25.

Tiszakécske Város

6060. Tiszakécske,
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Önkormányzata
Kovács Ernő
polgármester

Kőrösi út 2.

26.

Lakitelek Község
Önkormányzata
Felföldi Zoltán
polgármester

6065. Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.

27.

Tiszaalpár
Nagyközség
Önkormányzata
Dr. Vancsura István
polgármester

6066. Tiszaalpár,
Árpád tér 1.

28.

Nyárlőrinc Község
Önkormányzata
Pap Sándor
polgármester

6032. Nyárlőrinc,
Dózsa Gy. u. 34.

29.

Bugac Község
Önkormányzata
Szabó László
polgármester

6114. Bugac, Béke u.
10.

30.

Bugacpusztaháza
Község
Önkormányzata
Kovács György
polgármester

6114. Bugac,
Számadó utca 24.

20. Jelen okiratot a Társulási Tanács a …./2013.(…….) „Kék Víz” TVT számú határozattal jóváhagyta.
A jelen alapító okiratot készítő jogtanácsos az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával
igazolja.
Kecskemét, 2013. június 28.
………………….
A Társulás elnöke
P.H.

5. számú melléklet
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Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu

Telefon: 76/388-211

E-mail: pmstrh@t-online.hu

76/388-387

76/571-060

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés szám:

39/2013.sz.

Tárgya: Tagsági viszony megszüntetése

ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Képviselőtestületének 2013. június 27-i ülésére
Tárgy: A Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési Egyesülettel való tagsági viszony
megszüntetése
„Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból több célterület részesülhetett támogatásban többkevesebb sikerrel a 2007-2013 éves LEADER programok keretein belül.
Ágasegyháza Község Önkormányzata a falumegújítás címen részesülhetett volna
támogatásban a lehető leg hátrányosabb módon. Ez esetben a bruttó finanszírozás ÁFA
összege, valamint a megmaradt nettó rész 50%-a az Önkormányzatot terhelte. Ilyen feltételek
mellett a támogatásra nem tartottunk igényt. Természetesen egyéb települések kedvezőbb
elbírálásban is részesülhettek. Támogatást ítéltek meg az Önkormányzat részére a 2011-es
falunap lebonyolítására, mely összeg 1.350.ezer Ft volt. Amikor kifizetésre került sor, ennek
az összegnek csak 50%-nyi részét hagyták jóvá, melyet 2013-ban ki is fizettek.
Egyéb támogatásban Önkormányzatunk 6 év alatt nem részesült.
Sajnos a Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési Egyesülete 12,5 millió tagi kölcsönből
gazdálkodik, melyhez Ágasegyháza is 347 ezer Ft kölcsönt nyújtott, melynek a visszafizetési
határideje 2013. december 31. Némi fenntartásunk lehet az Egyesület működése tekintetében
hosszabb távra vonatkozóan, így amíg nem késő, a tagságunk törlése nagyobb eredményt
hozhat, mint tagságunk megtartása.
Az UMVP. IV. tengely, vagyis a program befejező szakaszánál sajnos nem megfelelő
tájékoztatást kaptunk a pályázatok beadása tekintetében, így a pályázat beadási határidő
kezdete előtt a maradvány pénzeszközök elbírálódtak, elosztódtak és esélyünk sem volt a
pályázat beadására.
Ma már láthatjuk, hogy saját erőből, mely része lehet egy kedvezőtlen pályázatnak,
önmagunk is tudunk olyan beruházásokat kivitelezni, amelyhez nem társul a bürokráciák
halmaza, az mellett, hogy esztétikus, költségkímélő, bizonyos esetekben járulékos
költségektől mentes.
Figyelembe véve a fentieket és a korábbi évek eredménytelenségét, valamint a jövő évek
teljes bizonytalanságát, javaslom, hogy a Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési
Egyesülettel való tagságunkat 2013.június 30. napjával szüntessük meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg és a határozati
javaslatot szíveskedjen határozattá emelni!
Ágasegyháza, 2013. június 18
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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HATÁROZATTERVEZET
Szám: /2013…..sz.

Tárgy: A Homokhátság Fejlődésért
Vidékfejlesztési Egyesülettel való tagsági
viszony megszüntetése
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a
polgármester…………..számú előterjesztését megvitatta és úgy
döntött, hogy 2013. június 30. napi határidő figyelembe vételével
a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel (
6000 Kecskemét Vörösmarty u. 12 ) való tagsági viszonyát
megszünteti.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester

