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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszáflás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 19-én7.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Kocsis István, Konfár János, Tánczos László,képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Huszár Attila Zsolt a „Suzy Alarm Tech” Biztonságtechnikai és Info
kommunikációs Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 főképviselő van jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.Új napirendi pontként javasolja felvenni tárgyalásra:

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testületegyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-ehozzászólás, észrevétel, kiegészités.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldöttmeghívóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása.
Előadó: Szabó Mihály.

2. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása.Előadó: Szabó Mihály.

3. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)





Szabó Mihály köszőnti Huszár Attila Zsoltot a „Suzy Alarm Tech” Biztonságtechnikai
és Infokommunikációs Kft. ügyvezetőjét. Elmondja, hogy előzetes tárgyalásokat
folytattak a térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatban, valamint az elmúlt
napokban a helyszíni bejárás is megtörtént. Előzetesen Tállai András államtitkár úrral
levélváltás történt, valamint a rendőrséggel is a szakmai program egyeztetésre került.
A tapasztalatokkal és a technikai véleményezéssel kapcsolatban átadja a szót
Huszár Attila Zsoltnak. A pályázat 10 m Ft-ra nyújtható be.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy cége (SUZY ALARM TECH KFT. 6034 Helvécia,
Hetessor 1 /B. Telefon 36 20í440-8821) riasztórendszerek, térfigyelőrendszerek,
lakossági és ipari kamerás rendszerek, tűzjelzőrendszerek telepítése és
karbantartása, infokommunikációs (számítógép hálózatok, telefon alközpontok és
hálózataik) hálózatok és rendszereik tervezése, kivitelezése és karbantartása
témákkal foglalkozik. Több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, Kecskeméten is
ők felűgyelik a térfigyelő kamerákat, valamint Budapesten a VIII. és XIII. kerületben is
dolgozott vállalkozóként. Az itt kiépitendő rendszerrel kapcsolatban felmérték a
területet a rendőrkapitány úr iránymutatásával. A külterület egyenlőre nem vonható
be jogszabályi előirások alapján. Az üzemeltetési költség havi 8 e Ft kettőjük
szintjén. Különböző térfigyelő kamerák vannak forgalomban, fix, illetve forgó kamerák
is. Mivel forgó-mozgó eszközök is vannak beépitve, igy azokat ellenőrizni, zsírozni, a
burákat takaritani kell. A ventillátorokat időnként cserélni kell. Időjárás változás
esetén a kamerák elmozdulhatnak, az eszközöket összhangba kell hozni a
szofwerrel. Mindig újabb technikaként alkalmazzák az eszközöket. A kamerák
kihordási ideje 3 év. Természetesen előfordul olyan is, amelyik már 10 éve működik.
Két év garancia van a kamerákra. Elmondja, hogy általában az önkormányzati
intézményekre helyezik el a kamerákat, - ahonnan az üzemeltetéshez szükséges
áramot is megkapják -‚ ahol ez nem megoldható, ott kérni kell a Démász-tól és a
Magyar Kőzúttól engedélyeket a kamerák elhelyezésére.

Szabó Mihály elmondja, hogy magánterületen nem lehet elhelyezni térfigyelő
kamerát.

Tánczos László megkérdezi, hogy hány % önerőt tartalmaz a pályázat?

Szabó Mihály elmondja, hogy ebben a pályázatban nincsen önerő.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy elméletileg 100 %-ban támogatják, és maximum
10 m Ft-ot lehet igényelni. Ebben a pályázatban 75 település vesz részt, ha az a
szándék, hogy mindenki nyerjen, akkor elképzelhető, hogy csökken a támogatási
összeg.

Tánczos László lehet-e csökkenteni a kihelyezett kamerákat?

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy a pályázati feltételekben ki van kötve, hogy nem
lehet eltérni az eredeti tervtől, mert akkor egyáltalán nem részesül támogatásban.

Kontár János elmondja, hogy ha nem kapjuk meg a 10 m Ft-ot, akkor el kell
gondolkodni, hogy mennyi pénzt kapunk, 2, vagy 8 m Ft-ot? Ha 8 m Ft-ot kapunk, az
még elfogadható, de ha csak 2 m Ft-ot, akkor már nem biztos, hogy célszerű a
beruházást megvalósítani.
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Tánczos László megkérdezi, hogy a Rendőrségnél van-e a számítógépközpont?

Huszár Attila Zsolt, válasza: Igen. van határozva, hogy ki nézheti meg a
felvételeket, ki felügyeli, az önkormányzat részéről ki Jogosult erre. Közterületi
felügyelő, polgárör, rendőr, bűnügyi nyomozó. Kecskeméten például alapítványi
támogatással működik 2008 óta. Kisebb-nagyobb gondok időnként előfordulnak, de
ennek ellenére Jól működik a rendszer.

Konfár János hangsúlyozza, hogy a kamerák elhelyezésére vonatkozóan szigorú
előírások vannak, csak a helyiségjelző táblákon belül lehet elhelyezni őket. Kiemelt
szerepet kapnak a bevezető útszakaszok és a közintézmények környéke. Elhangzott
olyan Javaslat is, hogy utcák kereszteződésénél és végénél is legyen elhelyezve, de
az nem lehetséges, mert magánterületre tilos felszerelni.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy egy számítógépre összesen 32 kamerát lehet
csatlakoztatni.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy egy kamera beszerzése mennyibe kerül?

Huszár Attila Zsolt válasza: 8.000.- Ft-ba kerül egy kamera elhelyezése. Például
villanyoszlopokra lehet még felszerelni, de elméletileg a Démász oszlophasználati
díjat kérhet. Kecskeméten úgy van megoldva, hegy — tekintettel arra, hogy az ö
hálózatukat is védi a kamerás megfigyelés -‚ Igy nem kérnek érte díjat.

Szabó Mihály elmondja, hogy kábelen 100-200 m között lehet elvezetni a rendszert.
A Petőfi S. utca elején az UNIVER-től kell áramot vételezni az üzemeltetéshez.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy almérő van felszerelve az ilyen helyekre. Ez
azért is fontos, hogy lássák, hogy működik-e a kamera, mert az látható az
áramfelhasználásbál. Van egy bizonyos zúgása, de a ventillátorokat csak a kamerát
teljesen szétszerelve lehet meglátni, hogy működőképes-e, a védelmet viszont
folyamatosan fenn kell tartani.

Konfár János véleménye szerint az lényeges, hagy ne csak felszerelve legyen, de
működjön is.

Szabó Mihály elmondja, hogy az előzetes tárgyalások során felvetődött a biztosítás
kérdése is.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy túlfeszültség, villámcsapás, indukció esetén is
meghibásodhat a rendszer. A tavaly októberi viharban 3 db ment tönkre
Kecskeméten. Evi 300 e Ft-ba kerül a biztosítás díja. A 3 kameráért több, mint 2 m
Ft-ot fizetett a biztosító.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy rongálásra fizet-e a biztosító?

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy elemi csapás, rongálás, baleset, villámcsapás
stb. is vonatkozik a biztosítás. Több biztosítótársaságot is meg lehet kérdezni a
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biztosítási feltételekről és a költségekről. Az Allianz Biztosító társaság és a KH Is
korrekt ebből a szempontból. Jobb feltételekkel kötnek biztosítást hosszú távra.

Konfár János elmondja, hogyha sikerül a 10 m Ft-ot megkapni a térfigyelő rendszer
kivitelezésére, a vállalkozók, akik támogatják az árammal a működtetést. A
lakosságot be lehet-e vonni a fenntartásba, mivel érdeke, illetve a későbbiekben
kapunk-e támogatást a fenntartáshoz, tekintettel arra, hogy a költségvetésünk egyre
szűkösebb lesz.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy 1 évig nem lehet támogatást igényelni a
fenntartásra, de utána fenntartásra, illetve bővitésre újra lehet igényelni.

Tánczos László megkérdezi, hogy hány fokos szögben látnak a kamerák?

Huszár Attila Zsolt elmondja a kamerák működéséről, hogy a forgó kamerák 180,
illetve 3600 —os szögben is látnak, adott területet folyamatosan pásztázzák. Az újabb
rendszerű kamerák hátrafele nem látnak. Ahhoz 11 m magasságba kellene
elhelyezni, hogy mindent lásson. Kecskeméten nagyon sok bűncselekményt sikerült
felderíteni ennek köszönhetően. A kamerákat állandóan figyelik a rendőrségen. A
magas költség miatt nem lenne célszerű helyileg üzemeltetni a számitógépes
rendszert, mert 1.000.- Ft/óra+Áfa egy figyelő személyzet költsége és az üzemeltetés
24 órában fenn kell tartani.

Konfár János elmondja, hogy javaslat volt arra, hogy a Dózsa Gy. úton, az Autósbolt
környékén is legyen elhelyezve kamera és akkor belátható lenne az 54. sz.
főútvonalnak az egyenes szakasza a belterületen végig.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy értékelhető a felvétel, de a rendszám már nem
felismerhető a képen, előnye lenne, hogy egyenes a szakasz. Figyelembe kell venni
a kamerák elhelyezésénél a Kapitány Ur javaslatát is. Az orgoványi útelágazásnál
nincs mire felhelyezni a kamerát.

Tánczos László megkérdezi, hogy az Ady E. utca végén hol lenne elhelyezve
kamera?

Konfár János elmondja, hogy a parkolóban és az Autókereskedésnél, ahonnan
végig látja az egyenes szakaszt.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy lehetőség van fix kamera beállítására is. A
mozgó kamera elhelyezése viszont kötelező. Létezik 1, illetve 4 csatornás szerver is,
amelyre 4 kamerát lehet csatlakoztatni. Adott szöget néz. A felsőbb szakasz két fix
kamerával simán látható. A költségvetésbe két kamera még belefér.

Szabó Mihály elmondja, hogy a vasút nem volt benne a programban.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy szakmailag elfért volna, de a költségvetésbe
nem. Az iskolánál változtattak a kamera elhelyezésén.

Kocsis István véleménye szerint nagy előnnyel jár, hogy van bővítési lehetőség is.
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Bukovszki Sándorné javasolja, hagy az Autósboltnál szereljenek fel fix kamerát.

Huszár Attila Zsolt elméletileg 50 fm légkábelen elvezethető. 150 m után önállóan
nem müködik. Nem tud 100 %-os működőképességet garantálni.

Tánczos László honnan biztosítanának oda áramot?

Huszár Attila Zsolt magánszemélytől nem lehet vételezni.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy az Autósbolt nem magánszemély, hanem
vállalkozó.

Tánczos László elmondja, hogy az Ady E. utca végéről a szerviz Út végéig már nem
látja a kamera az egész területet. Az ott lévő 3-4 vállalkozás biztosan hozzájárulna.

Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy a videojelet tudja elvinni 150 m-re, ez nem
rádiós rendszerrel működik, hanem vezetéken.

Tánczos László javasolja, hogy az Ady E. utcán elhelyezendő kamerákat még
egyszer nézzék meg, hogy a szerviz utat is figyeljék a ki- és a bevezető szakaszt
egyaránt. Megkérdezi, hogy hány m-t lát a kamera?

Huszár Attila Zsolt 300 m-ig lát a mozgó kamera, a fix kamera 90 m-ig, de a két
kamera összedolgozik.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a testületi tagok egyetértenek-e a pályázat
benyújtásával az elhangzottak ismeretében?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2612013. (IV. 19.) határozata
Pályázat benyújtása térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a 8/2013. (111.29.) BM rendelet alapján
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.

2. A projekt összköltsége 9.990.167,- Ft, melyhez saját forrás
biztosítása nem szükséges, mivel Jakabszállás Község
Onkormányzata nem részesült a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban,
vagy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. (1)—(2) bekezdései
alapján adósságkonszolidációban

3. A pályázat benyújtásával a Képviselő-testület Szabó Mihály
polgármestert bízza meg.

Felelős:Szabó Mihály polgármester





Határidő: 2013.05.02.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosítására benyújtott előterjesztését.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2712013. (IV. 19.) határozata
Az Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosítása.

A Képviselő-testület megtárgyalta Szabó Mihály
polgármester úr előterjesztését és az alábbi határozatot
hozta:

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
alapszabályát — a határozat mellékletében jelzett
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak szerint
- elfogadta.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály
polgármestert a módosításokkal egybeszerkesztett
alapszabály aláírására.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések:

Bejelentés nem volt.
Kmft.

dtsáé
polgármester címzetes főjegyző
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. április 19-én 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszk Sándorné . 4.
2. Dolog Ernő

3. Kocsis István ..\b4
4. Konfár János

5. Tánczos László .. 3

6. Szabó Mihály polgármester

MEGHíVOTTAK:

7. Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

S

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.





Kézbesítési ív

a 2013. április 19-ej rendkívüli Képviselő-testületi ülésre.

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné . 4. !—.
Dolog Ernő o I’ 7! G
Kocsis István 2ű43, o11
Konfár János o%, .

Tánczos László Lols. ok. d CFps%0t tbCc±
Szabó Mihály oi. doL. Q4J-.

1)

Jakabszállás, 2013. április 17.





S Jakabszállás Község Polgármestere
1 6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76!581-800. Fax: 76/581-802
f 0620/3234-031

e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

grifFvó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. április 19-én pénteken reggel 7.30 órai kezdettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,

melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása.
Előadó: Szabó Mihály

2. Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013.április 17.

L’
polgármester





Jakabszállás Község Polgármestere
1’ 6078. Jakabszállás, Petőű Sándor ii. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802

-

0620/3234-031
e mail. hivatal@jakabszaiias.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. április 19-ej rendkívüli ülésének
1. napirendi pontjához

Tárav: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről szóló 8/2013. (III. 29.) BM
rendeletében (egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól) megjelent pályázati lehetőségek között szerepel a
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke lOm Ft.
A törvény az Altalános rendelkezések 3. pontja szerint támogatási célok közül kizárólag egy
célra nyújthat be pályázatot.
A 4. pont szerint azon település, amely nem részesült adósság konszolidációban a
fejlesztéshez szükséges összeg 100 %-át megkapja. A Képviselő-testület tagjaira az a feladat
hárul, hogy két dologban állást foglaljanak, az egyik a szakmailag kidolgozott elhelyezési
helyszíneket vitassák meg és fogadják el.
A másik az üzemeltetési költségről való döntés, mely 700-800.000.- Ft/év. Tudjuk-e vállalni a
költségeket, bevonva a lakosságot és a vállalkozókat.
Korábban abban már állást foglalt a Képviselő-testület, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésére
pályázatot nyújtsunk be. Ezzel kapcsolatosan képviselői indítvány is volt. A képviselők a
testületi ülésen az árajánlatot is megismerhetik.

Jakabszállás, 2013. április 17.

Szao iáy
polgármester





Határozati javaslat:

Jakabszállás Közsé Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2013. (IV.19.) határozata
Pályázat benyújtása térflgyelö
kamerarendszer kiépítésére

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a 8/2013. (111.29.) BM rendelet alapján térflgyelő
kamerarendszer kiépítésére.

2. A projekt összköltsége 9.990.167,- Ft, melyhez saját Forrás
biztosítása nem szükséges, mivel Jakabszállás Község
Onkormányzata nem részesült a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. (1)
bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 72. * (U—(2) bekezdései alapján
adósságkonszolidúcióban

3. A pályázat benyújtásával a Képviselő-testület Szabó Mihály
polgármestert bízza meg.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013.05.02.
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Biztonságtechnikai ás

Infokommunikácjós Kft.
6034 Helvécia,
Hetessor 1/b Cg.: 03-09-124690/4
Mobil: 20/440-8821 Adó7ám: 23952537-2-(fl
FAX: 76/723-754 KH:10401 165-50526667-67541006

E-mail: suzvaIarntcch-onlinc.lrn
Rend. eng. szám: 03010’S22!3237/1/2012.Szv. Ugrvzr:UuscrAudaZso!t
BM-OKF: F277821;20!2 :V,inS7/O]3

Tárm . TrJ7geiö ‚-endszer wkphJse

Térűgvelő rendszer kiépítésének technikai véleményezése

Szabó Mihály Polgármester Úr részére
Jakabszállás Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Polgármester Úr!

A településen tervezett térflgyelő rendszer kialakítása érdekében Önökkel történő
bejárásunk során a lehetséges kamera helyszíneket felmértük. Az Önök, illetőleg Rigó
János Rendőrkapitány Ur részéről felvetett bűnmegelőzési szempontból kiemelt
helyszíneket és objektumokat szem előtt tartva, valamint Figyelembe véve a
megvalósításhoz szükséges műszaki és előírt biztonságtechnikai paramétereket, és nem
utolsó sorban a költségtakarékosságot, az alább felsorolt helyszíneken adottak a
paraméterek a kamerák elhelyezéséhez:

1,) 54-es Számú Út kecskeméti bevezető szakasza, (a településre beérkező és távozó
jármű forgalom.)
2.) 54- 5302 út Ady- Petőfl- Dózsa kereszteződés (Katolikus templom,
takarékszövetkezet, Uzletek áruházak védelme, és jármű forgalom).
3,) 51-es számú fő Út Ady- Népfront kereszteződés ( bölcsőde, Ipari létesítmények,
kereskedelmi létesítmények, áthaladó jármű forgalom).
4,) 54- es fő út kivezető szakasza Orgovány, Kiskőrös irány (Ipari létesítmények,
kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, Üzemanyag kút, érkező és távozó jármű
forgalom).
5,) Petőfi Sándor u. (Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház, Posta, Bank automata,
üzletek,)
6,) Kun B. — Bem u. (Altalános Iskola. park iránya)
7.) Ovoda u.- Arany J. u. (Ovoda)
8,) Petőfl- Csáki- Mező I. u. (Sport pálya, Ipari létesítmények, Fülöp- Jakab beérkező és
távozó jármű forgalom)
9,) Köztemető ( a síj-kert védelme, parkoló, be és kivezető út szakasz)
10,) 54—es főút kecskeméti szakasz vasút állomás környéke. (tartalék lehetséges helyszín)

A helyszínek kiválasztásakor figyelembe vett fő paraméterek a következők voltak:
- tápellátás biztosíthatósága,
- személyi biztonság
- tereptúrgvak ne akadályonúk a megfigyelni kívánt területeket



- a lehető legkevesebb légvezetékes szerelés
- a helvszíneken lévő személy(ek), ingó és Ingatlan objektumok védelme

A kamerákat közterületen meglévő villanyoszlopokra lehet elhelyezni a Köztemető
kivételével, ott a meglévő épület tetejére elhelyezett árbocra kell felszerelni.
A rögzítö szerver a helyi rendőrőrsön kerülhet elhelyezésre. amit a törvényben előirtan
csak az arra feljogosított és kioktatott személy kezelhet.
A kamerák tápellátását az Onkormányzat köteles biztosítani, részben a saját
tulajdonban lévő mérőórával ellátott ingatlanjaiból, ezek hiányában a helyi
áramszolgáltatótól megrendelt csatlakozási pont kiépítése szükséges. Ahol ez nem
biztosított, ott a helyi vállalkozásoktól szerződés megkötése mellett vételezhet áramot. A
csatlakozási pontokat minden esetben el kell látni biztonsági automatával, illetőleg
almérővel a vitás helyzetek elkerülése érdekében!
Magán személytől az áram vételezési lehetőség nem meg engedett!

Helvécia, 2013-04-17

Tisztelettel: Huszár Attila Zsolt
Ügyvezctő/Tul aj dona s
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1 Jakabszállás Község Polgármestere
1 6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

1 76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

- e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

Előterjesztés

a Képviseló’-testület 2013. április 19-ej rendkívüli ülésének
2. napirendi pontjához

Tár: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvényt az Országgyűlés hatályon kívül helyezte, és helyettük az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: Ectv.) törvényt fogadta cl, amelyben
újraszabályozza a nonprofit szervezetek alapítását, működését, megszűnését, és ennek
megfelelően szükségessé vált az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának
módosítása. Az Alapszabály módosítás vonatkozásában bekérték a tagönkormányzatok
javaslatait ás a felülvizsgálat elvégzésével dr. Deák Tibor Ugyvédi irodát kérték fel, mely
munka eredményeképpen az alábbi pontokban történtek módosítások.

— Preambulum: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt az Országgyűlés hatályon kívül helyezte,
és helyettük a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Eetv.)
törvényt fogadta el, amelyre újraszabályozza a nonprofit szervezetek alapítását,
működését, megszűnését, és ennek megfelelően történik az Egyesület Alapszabályának
aktualizálása.

— IV. fejezet: e pont módosítása a tényleges helyzet rögzítését jelenti az Alapszabályban,
ugyanis az Egyesület két telephelyen is folytatja tevékenységét.

— VI. fejezet 1.2. pontja: a tevékenységi körök a hatályon kívül helyezett TEÁOR ‘03
szerint vannak meghatározva, így a módosításra tekintettel indokolt a tevékenységi
köröket is aktualizálni a TEAOR ‘08 besorolására tekintettel. A tevékenységi körök
néhány Új tevékenységgel egészültek ki, amelyek folytatásában az Egyesület operatív
vezetése lehetőséget lát (helyi termelők támogatása reklámtevékenységgel, Új értékesítési
csatornák, p1. web-áruház létrehozásával).

— VI. fejezet 2. pont: a hivatkozott törvény hatályon kívül helyezésére tekintettel e pont
teljes szövegének hatályon kívül helyezése indokolt. Az Új szöveg az Ecb. 34. (1)
bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés alapján készült, amely szerint meg kell határozni





— jogszabályhely megjelölésével — azokat a közfeladatokat, amelyekhez kapcsolódóan
folytatja közhasznú tevékenységét az Egyesület, ennek tesz eleget ez a felsorolás az
önkormányzati törvényben rögzített közfeladatokból kiindulva.

— VI. fejezet 5. pont: az Ectv. törvény szerinti pontosítás.

— VII. fejezet 1. pont: a módosítás a fejezetszám elírásának javítása.

— VII. fejezet 3. pont: e pont módosításának indok a tényleges tagdíjflzetési mód rögzítése
az Alapszabályban.

— VII. fejezet 7. a/pont: a módosítás lényege, hogy ajelenlegi rendelkezés az Egyesületből
való kilépés esetére indokolatlanul hosszú időt jelöl meg a bejelentés határidejeként, ezért
javasoljuk a 3 hónapra történö módosítást.

— VIII. fejezet L A) pont: közhasznúsági jelentés helyett a közhasznú szervezeteknek
változatlanul be kell számolniuk a közhasznú tevékenységükről, azonban az Új
szabályozás ezt összekapcsolja az éves beszámoló elfogadásával; ezért is javasoljuk,
hogy egy közös pontban történjen ezen dokumentumok elfogadására vonatkozó
rendelkezés. E változást jelzi egyébként az elnevezés módosítása is, hiszen az Eetv.
szerint közhasznúsági melléklete,’ kell készíteni, közhasznúsági Jelentés helyett.

— VIII. fejezet I. B) pont: javasoljuk, hogy az Elnökség tagjai csak személyesen láthassák
cl tevékenységüket (mivel személyükben kaptak erre megbízást a Taggyűléstől), erre
tekintettel pedig — a működőképesség biztosítása érdekében — a határozatképesség az
Elnökség esetében csökkenjen legalább 3 főre.

— VIII. fejezet 2. pont: az Egyesület alapitásakor és azt követő időszakban az Egyesület
teljes mértékben igénybe vehette a Polgármesteri Hivatal segítségét, azonban az elmúlt
években az Egyesületnek sikerült megteremteni a külön adminisztrációját, Így e
rendelkezés fenntartása az Alapszabályban ajövöre nézve már nem indokolt.

— VIII. fejezet 3. pont: mivel az Elnökség tagjai az Egyesület jellegéből adódóan
polgármesterek, így az operatív irányítást a Titkár végzi, ezért javasoljuk, hogy a Titkár
kapjon megbízást a munkatársai kiválasztásában. irányításában.

— IX. fejezet 1. pont: a javaslat a jegyzőkönyv alá’rásán vonatkozó rendelkezés
pontosítása, hogy melyik szerv üléséről készüjt jegyzőkönyvet kinek kell aláimia.

— IX. fejezet I. pont: e pont tartalmazza azt a javaslatot is, hogy a tagoknak ne kelljen
minden esetben ülésen dönteniük a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, hanem
írásbeli szavazásra is legyen lehetőség. Ebben az esetben az Elnökség határozati
javaslatot készít, amelyre szavazhatnak a tagok, az utolsó szavazás beérkezésével
fejeződik be az eljárás; az eredményről természetesen a Titkár köteles értesíteni a tagokat.
E pont szerinti eljárás során az értesítések, szavazás történhet faxon, illetőleg lehetőség
lenne arra, hogy a nyilatkozatot tartalmazó levelet a képviseletre jogosult aláírja,
scanneli, és ebben a formában küldi meg az Egyesületnek e-mailen.

— IX. fejezet 1. pont: az Egyesület rendelkezik honlappal, így előírás, hogy azon is közzé
kell tenni az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.





— IX. fejezet 2. pont: ajavaslat az Ectv. törvény szövege szerint készült.

— IX. fejezet 3. pontban lévő összeférhetetlenségi rendelkezések módosítását minden
esetben az Ectv. szövege indokolja, annak megfelelően készült az Új szövegezés.

— Xl. fejezet 3. pontja: e rendelkezés törlése és az Új szövegre vonatkozó javaslat is az Ectv.
rendelkezései alapján készült.

— XI. fejezet 8. pont: az Egyesület számára eddig sem volt jogszabályilag tiltva hitel
felvétele. a tevékenység folytatására tekintettel azonban indokolt nagyobb mozgástér
biztosítása. Az új rendelkezés az Ectv. vonatkozó rendelkezése szó szerint, ami biztosítja,
hogy esetleges hitel felvételére kizárólag akkor kerüljön sor, ha az nem veszélyezteti a
közhasznú tevékenység ellátását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képezö, az
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályát elfogadni szíveskedjen.

Jakabszállás, 2013. április 18.

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12013. (IV. 19.) határozata

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosítása

A Képviselő-testület megtárgyalta Szabó Mihály polgármester úr
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát — a
határozat mellékletében jelzett módosításokkal egységes
szerkezetbe foglaltak szerint - elfogadta.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert
a módosításokkal egybeszerkesztett alapszabály aláírására.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal





„ARANYHOMOK”

MSTÉRSÉGFEJLESZTÉSI

EGYESULET

ALAPSZABÁLYA

- módosításokkal egységes szerkezetbe Foglalva -

Kecskemét, 2012. április 12.
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PREAMEULUM

Alapító önkormányzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján
az önkormányzatok közötti együnmüködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési,
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési egyesületet
hoztak ]étre. amelynek jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
vala,nint a civil szervezetek mnűködésérö7 és lám ogatásáró! szóló 2011. évi CLflV. törvény
‘továbbiakban: Ecn) rendelkezéseinek ‚negfeleIó,, az alábbiak szeri,?! aktualizáltak:

I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE

„ARANYHOMOK” Kistérségfejlesztési Egyesület

II. AZ EGYESÜLET RÖVIBÍTETT NEVE

„ARANYHOMOK” Egyesület

III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 144.

IV. AZ EGYESÜLET TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI

1. Az Egyesület telephelyei:
6000 Kecske,,, ól, Rákóczi Út 3.
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.

2. Az Egyesület fióktelepei:
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
6043 Kunbaraes. Kölcsey u. 1.

V. AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI

— Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata Kecskemét

— Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske

— Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse

— Kerekegyháza Nagyközség Önkormányzata Kerekegyháza

— Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Lakitelek

— Ágasegyháza Község Önkormányzata Ágasegyháza

— Ballószög Község Önkormányzata Ballószög

Alapszabály





Aranyhomok lUstérségfejlesztési Egyesület 2013.04,12.

— Fe]sőlajos Község Önkormányzata Felsőlajos
— Fülöpháza Község Önkormányzata Fülöpháza
— Helvécia Község Önkormányzata Helvécia
— Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás

— Kunbaracs Község Önkormányzata Kunbaracs
— Ladánybene Község Önkormányzata Ladánybene
— Nyárlőrine Község Önkormányzata Nyárlörine

— Orgovány Község Önkormányzata Orgovány

— Szentkirály Község Önkonnányzata Szentkirály

— Tiszaug Község Önkormányzata Tiszaug

— Városföld Község Önkormányzata VárosfZild

VI. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS
AZ ÁLTALA FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

1. Az Egyesület célja:

1.1. - a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez
kapcsolódó tevékenységek koordinálása,

- hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás. pálvázatkiírás,
- Euroatlanti integráció elösegitése,
- munkaeröpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének. foglalkoztatásának

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
- területfejlesztés,
- agrárstwktúra- és vidékfejlesztés,
- környezetvédelem,
- természet és állatvédelem,
- kulturális örökség megóvása,
- turizmusfejlesztés,
- mikro- kis- és középvállalkozások támogatása,
- közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása.

A fenti célok megvalósítása érdekében:
- közös pénzalapot hoz létre,
- közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó itmovativ

beruházások megvalósításában,
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén gazdasági-társadalmi helyzetéből

adódó speciális problémák megoldásában,
- támogatja — az együttmüködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta

előnyök kihasználásával — az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,
- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját.

Alapszabály 2
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1.2. Az Egyesület által folytatott tevékenyséEi körök TEÁOR ‘08 szerinti besorolása a
következő:

Az Egvesülerjőtevékenysége:

94.99 A’Ln.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

További tevékenységek:
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 A Ilattenyésztési szolgáltatás
02.40 Erdészeti szolgáltatás
10.3 9 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
32.99 Egyéb iii. n. sfeldolgozó,vari tevékenység
47.11 Elelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelen,
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelm e
47.29 Egyéb élehniszer-kiskereskedelem
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 Tekkomni unikációs termék ktskereskedel,ne
4 7.59 Bútrn; vflágítási eszköz. egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.61 Könvv-kiskereskedelen,
47.62 Lijság-, papíráru-kiskereskedelenz
47.64 Sportszer-kiskereskedelenz
47.65 Játék-kiskereskedelein
47 76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47. 77 Ora-, ékszer-kiskereskedelem
47. 78 Egyéb iii. ns; Új áru kiskereskedeln, e
17.81 Elelmiszer, ital, dohányárn piaci kiskereskedelme
47.82 Textil, ruházat, lábbelipiaci kiskereskedelme
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelm e
47.91 Csoniagküldó’ inter,,etes kiskereskedele,n
49.39 Mn.s egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
Sí 20 Udülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Gmtárak, levekzójegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, Műszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.21 Száj,, ítógépesJáték kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10 R ádiómíísor-szolgáltatás
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61.10 Vezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
61.90 Egyéb távközlés
62.01 Számítógépes program ozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
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62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
62.01 Számítógépes program ozás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 VUágháló-portál szolgáltatás
63.99 ilL n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzenwltetése
69.10 Jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértó? tevékenység
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Uzlen’iteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 Epítészmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, hmnán kutatás, fejlesztés
73.11 Reklám ügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tol,,: ácsolás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21 Szabadidő, sporteszköz kölcsönzése
7 7.22 Videokazena, lemez kölcsön zése
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.33 Irodagép kölcsönzése (‘beleélive: Számítógép)
77.40 Immateriálisjavak kölcsön zése
78.10 Munkaközvetítés
78.20 Munkaerőkölcsönzés
78.30 Egyéb emberieróforrás-ellátás, -gazdálkodás
79.11 Utazásközvetítés
79.12 Utazásszervezés
79.90 Egyéb foglalás

82.11 Osszetett adni inisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 Követelésbehajtás
82.99 ALn.s. egyéb kiegészítő’ üzleti szolgáltatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű; nemfelsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidó képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
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Az Eesüler cél szerinti közhasznú íeékem’ségi körei az alábbiak:

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudmnányi, humán kutatás, fejlesztés
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű; nemfelsófokú oktatás
85.59 Máshova “elli sorolt egyéb oktatás
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb láh’ányosság működtetése

2.) Az Egyesület az Ectv. VIL fejezete szeri,,! mnííködő közhasznú szervezet, amely
közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormáizyzatairól szóló 2011. évi
C’LflXIX törvény 13. (1) bekezdésében Jbglalt alábbi kö2feladatokhoz kapcsolódóan
végzi:
1. települéfejlesztés, településrendezés;
7. kulturális szolgáltatás, különösezi a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;

Jihnszínház, elóádó-nrűvészeti szervezet támogatása. a kulturális örökség helyi védelme;
a helyi köz,nűvelódési tevékenység támogatása;
11. helyi környezet- és természeh’édele,n, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel ás a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, óternwló7c szán,ára - jogszabályban megliatározon termékeik -

értékesítési lehetóégeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek,

3.) A Fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület egyűttrnüködik minden szervezettel.
közösséggel ás személlye’, amely, illetve aki a közös célok elérése érdekében
munkálkodik.

4.) Az Egyesület jogi személy.

5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
fiiggetlen, azoktól támogatást nem kaphat ás azokiak támogatást nem nyújthat, megyei,
helyi önkormányzati választáson képviselöjelöltet nem állít, nem támogat.
Az Egyesület politikai tevékenységet ajövőben sem kíván folytatni.

6.) Az Egyesület működése során gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt,
együttműködik nemzetközi, országos ás helyi hasonló célú egyesületekkel, társadalmi
szervezetekkel.

‘VII. AZ EGYESÜLET TAGJAI

1.) Az Egyesület rendes tagjai az V pontban megjelölt alapító önkormányzatok. Rendes tag
lehet továbbá minden más önkormányzat is. amelynek képviselőtestülete — határozatban —

kinyilvánítja belépési szándékát, elfogadja az Egyesület alapszabályát, részt vesz az
Egyesület munkájában és fizeti a megállapított tagsági díjat.
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2.) Pártoló tag lehet minden más természetes és Jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági és társadalmi szervezet. amely elfogadja az Egyesület
alapszabályát és a meghatározott célok megvalósítását anyagilag is támogatja.

3.) A rendes tagok évente a lakosságszám ás a Taggyűlés által egy főre meghatározott
tagsági dij szorzatá,,ak megfelelő összegű tagsági dijat kötelesek üzemi, melynek
összege 2013-ban 110,-Ft / Fő. A tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni.

4.) A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a
Képviselőtestület által a polgármesterek helyettesítésére megbízott személyek képviselik.

5.) Az Egyesület a kitűzött célok megvalósításához — külön megállapodások alapján —

igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdasági és társadalmi szervezetei
közremüködését.

6.) A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az
Egyesület Taggyűlésén. Oket azonos szavazati Jog illeti meg. választók és
megválaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak az Egyesület köneibe és egyéb irataiba
betekinteni és felvilágosítást kérni. illetve az Egyesület bármely szervének törvénysértő
határozatát — a tudomásrajutástól számított 30 napon belül — bíróság előtt megtámadni.

7.) A tagság megszűnik:
— a tagönkormányzat jogutód nélküli megszűnésével.
— az Egyesület megszünésével, illetve feloszlatásával,
— az Egyesületböl való kizárással.
— kilépéssel.
a./ Kilépéssel lehet megszüntetni a tagságot a naptári év végével, feltéve, hogy ezen

szándékát az önkormányzat /tag/ előtte legalább 3 hónappal az Egyesületnek
bejelentette. A kilépés időpontjáig eleget kell tennie a tagságból eredő
kötelezettségeinek.

b./ Kizárással szűnik meg a tagság:
— az Alapszabály súlyos megsértése esetén,
— ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bíróilag megállapított

jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz,
— tagdíj-fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után írásbeli

figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A
kizárásról a Taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt.

VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1.) Az Egyesület szervei:

A.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Taggyűlés.
A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben
jogosult dönteni.
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A Taggyűlésen az E2yesület pánoló tagjainak, valamint a meghívott szakértőknek
tanácskozási joguk Van.

Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
- döntés a közös beruházások megvalósításáróL
- döntés a közös céltámogatási kérelmek. pályázatok benyújtásáról,
- az Egyesület szervezetének és működésének meghatározása,
- az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása,
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ezzel egyidejűleg

közhasznúsági melléklet készítése ás eifogadása az Ech’. 29. . (3) — (7) bekezdése
szerint;

- az alapszabály módosítása, elfogadása
- döntés tagok felvételéről, illetve kizárásáról,
- a tisztségviselők !Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági Elnök és tagok!

megválasztása, visszahívása,
- Egyesületi Titkár kinevezése, visszahívása
- döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, feloszlásának

kimondása.

B.) A Taggyűlés — egyszerű szótöbbséggel. nyílt szavazással 4 év időtartamra, 4 föböl álló (1
elnök és 3 elnökiielyettes) Elnökséget választ.

Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy
távolléte esetén — a megválasztott elnökhelyettesek közül — Tiszakécske Város
Onkonnányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a kővetkező Taggyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban Úgy, hogy az írásbeli meghívó a tagokhoz az
ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős Vagy indokolt esetben
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is
összehívható az ülés.

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Elnökség működésének szabályait — a taggyűlésre vonatkozó szabályokat alapul véve
— maga állapítja meg.

C.) A Taggyűlés — egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. 4 év időtartamra 3 főből álló —

1 Elnök és 2 tag — Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a
Taggyülésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni.
A Felügyelö Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze.
A Felügyelő Bizottság müködésére az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni; ezen túlmenően működésének szabályait maga állapítja meg.

2.) Az Egyesület alkalmazottaijiilött a munkáltatói jogokat a Titkár gyakorolja.
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IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

1.) A Taggyűlés ás az Elnökség:
- Tagyülést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani.
- Rendkívüli ülést kell tartani. ha

a) azt a tagok legalább 113-a azok és a cél megjelölésével kéri,
b) a bíróság elrendeli.

- A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggyűlés üléseire szóló és a
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább S nappal meg
kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.

- A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az ülést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, Úgy azt az eredeti napirenddel 30
napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkora Taggyűlés a megjelentek számától
fiiggetlenül határozatképes.

- A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással ás egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Szavazategyenlöség esetén a téma tárgyalását tovább keLl folytatni. Ismételt

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati jogok

érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív közreműködését.
- Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót és a

közhasznúsági jelentést mellékletet — a hozott határozattal — minden évben meg
kell küldeni a tagönkormányzatokképviselőtestületeinek.

- Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mint a Felügyelő Bizottság üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni. arne]y az elhangzottabrnk a lényegét, míg a hozott
határozatokat szó szerint rögzíti. A taggyűlés határozatainak számozása évenként
kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése:

/ évi hó/. . . .nap/ sz. Taggyűlési 1-latározat. A taggyűlési jegyzőkönyvet
a/áhJa a levezető Elnök és a Taggyűlés által erre kijelölt 1 hitelesítő tag, az
Elnökség ülésér6l készült jegyzőkönyvet annak minden tagja, míg a Felügyelő
Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 1 hitelesítő tag.

- Az Egyesület Titkára a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség által hozott
döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya. a dőntést támogatók és
ellenzők számaránya.

- A Titkár köteles a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat — amelyek
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek — a döntés meghozatalát követő
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek
megküldeni.

- A szá,nviteü törvény szerinti beszámoló és közhasznú nsellékletjóváha’ását kivéve
a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozl,atnak Az Elnökség által ülése,, kívül
javasolt határozat tervezetét 5 napos határidő kitüzésével írásba,, keU a tagokkal
közöl,,i, akik szavazatukat írásba,, adják meg. A határozatot az utolsó szavazat
beérkezését követő’ napon kell meghozoünak teki,,teni.
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon
belül a Titkár írásban tájékoztaa.
E pont alkalmazásába,, az írásbeliségnek megfelel a faxo,i vagy e-maUen (tag
képviselője által aláírt és sca,,,,elt nyilatkozat csatolásával).
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Ha bármelyik tag kéri, u Taggyűlést össze kell hívni a határozauen.’ezet
megtárgyalására.

- Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a Titkár
a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetötábláján kiüiggeszteni a döntés
meghozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.
Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszá,nolót ás a közhasznúsági
‚nellékktet közzéteszi, továbbá az Interneten keresztül biztosítja, hagy a
nyuvánosságfolyainatosan énesüljön az Egyesület tevékenységéró7.

- Ezen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők a
fontosabb határozatok, döntések.

2.) A Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
Feladatai:
• ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületebe vonatkozó jogszabályok szerinti

működést, gazdálkodást, a TaggyűLés határozatainak végrehajtását,
• ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Taggyülésnek.
• a szervezet gazdálkodásának. folyamatos. időszakonkénti visszatérő vizsgálata.
• az éves költségvetés tervezetének vélernényezése.
• az éves pénzügyi zárás vizsgálata,
• írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a

Taggyűlés részére,
• célzott vizsgálatok lefolytatása.

Feladatának ellátása során a vezető tisztségviseló7ctói jelentést, az Egyesület
‚nunkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy feívflágosítást kérhet, továbbá az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tevékenysége
kiterjed a gazdálkodás célszerűségének a vizsgálatára is.
A Bizottság működésének szabályait maga határozza meg.
A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
Egyesületi Taggyűlés döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelösségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indih’ánvára — annak
megtételétől számított harminc napon belül — össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az Egyesületi Taggyülés összehívására a Bizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult Egyesületi Taggyűlés a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A FelügyeLő Bizottsági taggá megválasztott személy az Új tisztsége elfogadásától
számított I 5 napon belül azokat a társaságokat. amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, írásban köteles tájékoztatni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyílt
szavazássa], egyszerű szótöbbséggel hozza.

3.) A tisztségviselőkre és a Titkárra vonatkozó közös szabályok:
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Az Egyesület tisztségviselőit (E]nök. Elnökhelyenesek. Felügyelő Bizottság Elnöke és
tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve választja meg.
Tisztségviselő (Elnök. Elnökhelyettes. Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak
Egyesületi tagönkormányzatot képviselő polgármester lehet. A tisztségviselőket a
Taggyűlés — Fia feladataikat nem megfelelően látják el — visszahívhatja.

Az Egyesületi Elnököt. Elnökhelyeneseket a Taggvülés 4 éves időtartamra egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek közül
választja.

A Titkárt a Taggyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet.

A tisztségviselők és a Titkár az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által
hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a.) a megbízás időtartamának lejártával,
b.) visszahívással,
c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d.) lemondással,
e.) elhalálozással.

A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban Fia az Egyesület
müködöképessége ezt megkívánja. a lemondás csak annak bejelentésétöl számított
hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az Új tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni.

A Taggyűlés, valanniit az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b) pont) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesüL, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.

Nem minősüL elönynek a közhasznú szervezet cél szerinti jutlatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesitő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző ás képviseleti szerve el,zöke vagy tagja (ide

nem értve űz Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
tölthetnek be).

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áh, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül — kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület
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által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesító’ okiratban foglaltaknak
n,egfelelóe,, nyújtott cél szerinti juttatást —‚ illetve

d) az a) — c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szen’ezet inegszíínését követő húron; évig nem lehet zizás közhasznú
szervezet vezető tisztségviselóje az a szentély, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselóje volt — annak megszűnését megelőző két évbe,, legalább egy évig —

a) amely jogutód nélkül szűnt meg Úgy, hogy az állami adó— ás vámhatóságnál
‚iyih’ántartou adó— ás vá,ntartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szembe,, az állami adó- ás vánihatóságjelentó összegű adóhiányt tártfel,
c,) amellyel szembe,; az állami adó- ás vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

;‘agy üzletlezárást h eb’eflesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérói szóló tön’ámsy

szerintfeljüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül ]átják el.

X. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik:
- a tagok által befizetett tagdíjak,
- a pártoló tagok hozzájárulásai, befizetései,
. meghatározott feladatokra leadott céltámogatások. különböző pályázatokon

elnyert támogatások.
a működés során keletkezett egyéb bevételek.

- az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat.
Vállalkozási tevékenységet azonban csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységből
befolyó összeget a tagok nem osztják fel, hanem a közhasznú cél elérése
érdekében használják fel, a közhasznú célra fordítják.

- a könyvelési, ügywiteli feladatokat külön megbízás alapján — szolgáltatás
formájában — könyvelő igénybevételével látja el.

Xl. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK

1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú.

2.) Az Egyesület tagjain kívül bármely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú
szo]gáltatásokból.
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3.) A vezető tisztségviseló illetve űz ennek Jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes. vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron nyilvántartásba veszik.

5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselökkel kapcsolatos
összeférhetetlenséwe az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése az Egyesület székhelyén. az Egyesület
irodájában történik és kerül elhelvezésre. Az iratokba való betekintés a Taggyűlés
tagjainak bármikor. külső érdeklődőnek írásban egyeztetett időpontban lehetséges. ha az
nem sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület
érdekeit. Az iratbetekintésnél az Egyesület Titkárának jelen kell letmie.

7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló
tájékoztatót is. A nyilvánossáara hozatal a helyi média útján történik, valamint
közzéteszik az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetötáblán.

8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt ás vállalhat kötelezettséget, amely nem

veszélyezteti űz alapcél szerinti (‘közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.

fl XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Az Alapítók nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követöen
a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szervezetté minősítést a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel egyidejüleg kéri. Az alapítók jelen Alapszabályt az Egyesület
székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé teszik

2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az
egyesületekről. a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Jeleit okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambuhim, a IV. fejezet, a VL fejezet 1.2.
ás 2. pontok, az í pont, a VIL fejezet 1., 3., 7. pontok, a VIIL fejezet 1. A) és $) ponai
módosítása, a 2. pont törlése, a 3. pont módosítása, a IX fejezet pontjai, a XL fejezet 3. és 8.
pontja módosítása ás Új, XIL fejezet beiktatása miatt került soi

Kecskemét, 2013. április 12.

Alapszabály 12



V


