Jakabszállás Község Onkormányzata
Képviselő-testülete
ülésének
jegyzőkönyve

17/2014. szeptember 16.

Jegyzőkönyv
Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember
16-án 17.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház.
Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Konfár János, Tánczos László képviselők és
Szabó Mihály polgármester.
MeghivDttak:

Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Nagy Tamás a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminöség-javító
Önkormányzati Társulás (6200 Kiskőrös, Dózsa György út
43.) képviseletében.
Törőcsik Zoltán Mlfl ZRT. (6721 Szeged, Szent István tér
2.) képviseletében.
Csősz József EKISZ Epítőipari Kft. (6000 Kecskemét,
Kiskőrösi út 16.) képviseletében.
lakosság részéről a mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető:

Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő
képviselő van jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné
egyhangúlag elfogad.

Faragó

Rózsát javasolja,

akit a testület

Szabó Mihály új napirendi pontként Javasolja felvenni:
• Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosítása.
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról döntés.
Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet— az új napirendi pontokkal kiegészítve tárgyalásra.
-

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:
1. »Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt (azonositószám: KEOP
1.3.0/09-11-2011-0015) nyilvános lakossági tájékoztatója.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
2. Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról döntés.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
4. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
Az 1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály köszönti a megjelenteket és a vendégeket. Felkéri Törőcsik Zoltánt1 a
Mlfl ZRT. (6721 Szeged, Szent István tér 2.) képviselőjét, hogy ismertesse a
„Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javitó Projekttel (azonositószám: KEOP
1.3.0/09-11-2011-0015) kapcsolatos tudnivalókat.
Törőcsik Zoltán köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Kiskőrös és Térsége
Ivóvízminöség-javító Önkormányzati Társulás keretében 2012. június 7-én írták alá a
Támogatási Szerződést. A szegedi székhelyű cég felügyeli és összefogja a projekt
végrehajtását. Az ÉKISZ Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) generál
kivitelezésében végzi az építést. Európai uniós alapból van finanszírozva. 2015. Június
30-ig kell befejezni 6 hónapos próbaidővel.
Szabó Mihály átadja a szót Nagy Tamásnak, aki a Kiskőrös és Térsége
Ivóvizminőség-javitá Önkormányzati Társulás (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 43.)
képviseletében jelent meg.
Nagy Tamás ismerteti a fenti számú projekttel kapcsolatos előterjesztést. Elmondja.
hogy az elmúlt 50 évben sokat fejlődtek az analitikai módszerek, ezáltal új korrekt fejlett
mérési lehetőségeket alkalmaznak. Bizonyos komponensek igen magas tartalma miatt
került sor az ivóvízminőség-javító programba való csatlakozásra és megvalósitásra. A
201/2001-es kormányrendelet írja elő a betartandó határértékeket az ivóvíz
komponenseinek határértékeire vonatkozóan. Magyarország egyes területein 2009
évtől az arzén egy kritikus határértéken volt. Két kút van a településen, mindkettőt
üzemképes állapotban kell tartani, mert ha esetleg egyik kút meghibásodna, akkor is
biztosított legyen a lakosság ivóvízzel való ellátása. Megújult, automatizált vízművet
kap a település. Előírás, hogy a próbaüzem befejezéséig, azaz 2015. májusáig
mechanikusan meg kell tisztítani a csöhálózatot. A lakosság ezt érzékeli majd. A

hálózat bizonyos pontjain mosató csomópontok kerülnek kialakitásra. Behelyezik a
dugót a hálózatba, végigmegy a csövön és leszedi a hidroxidpelyhecskéket. Ez a
kivitelező és az üzemeltető közös vállalása. Együttműködést kérnek a lakosságtól. Ez
a szivacsolás jövő év tavaszán indul be.
Szabó Mihály felkéri Csősz Józsefet az ÉKISZ Építőipari Kft.(6000 Kecskemét,
Kiskőrösi u. 16.) képviselőjét, tájékoztatása megtartására.
Csősz József köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a projekt kivitelezését az
ÉKISZ Építőipari Kft. nyerte el. Eddig a Csáki utcában levő kút területén dolgoztak,
felépítettek egy építményt, az Út- és villamos hálózatot építették ki. A belső rész
elkészülte után a Csáki utcában folytatják a munkálatokat. Egyszerre annyi földet
mozgatnak meg, amennyivel estig végeznek. A lakosságot szórólapon értesítik az
egyes utcákban folyó munkálatok időpontjáról. Bizonyos utcákban előfordul, hogy a
mosatóakna az úttesten lesz kivitelezve, mert alatta megy a vezeték. Ahol szükséges
zsákutcát, vagy egyik oldal lezárását kezdeményezik. Az új vezeték kiépítése és
bekötése kb. másfél hónapot vesz igénybe. A hideg beálltáig igyekeznek befejezni
ezeket a munkákat.
Lantos István Józsefné megkérdezi, hogy a Béke utca végén a 108-as szám után,
a 0109/19 hrsz-ú telken
a kövesút mellett elkészült egy betonakna, amely
magánterület, mert a telekhatár közvetlenül a kövesút mellett van. Megkérdezi, hogy
az adott helyen marad az építmény, és mennyire bírják a járműforgalmat? Elmondja,
hogy tisztitócső, másik aknafedő, tűzcsap szekrény bizonyos részek kiállnak a
felszintöl.
—

-

Csősz József elmondja, hogy 2 db mosatócsonk és tolózár van ott elhelyezve.

Nagy Tamás elkéri az adatokat és a helyszínen egyeztetnek az esetről.
Roussos Dimitrios elmondja, hogy a tűzcsap 1 m magasságban van elhelyezve.
Ezen nem lehet változtatni?
Nagy Tamás elmondja, hogy az üzemeltetővel megbeszélik.
Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a felbontott utak helyreállítása hogyan lesz
végrehajtva?
Csősz József elmondja, hogy az utak helyreállítása benne van a szerzödésben és azt
el is végzik.
Zöldi Ferencné megkérdezi, hogy a kiépített aknákból kampók állnak ki, és azokkal
mi lesz? Akadályozzák a tehergépjármüveket.
Csősz József elmondja, hogy a kiálló kampók le lesznek hajlítva, és nem
akadályozzák a gépjárműforgalmat.
Roussos Dimitrios azt kéri, hogy tiszta ivóvizet kapjon az egész lakosság, mert 1983ban Bangladesben találkozott ilyen minőségű vízzel, mintamijelenleg ittvan. Meg van
a stenderd, a pénz, véglegesen tiszta ivóvizet kapjon a lakosság.
Nagy Tamás elmondja, hogy 6 hónapos próbaüzem lesz a kivitelezés végén, amely
során a kivitelezőnek mérésekkel kell bizonyítani, hogy jó minőségű az ivóvíz.

Roussos Dimitrios véleménye szerint a 40 éves, elhasználódott csövezetet többször
kellene tisztítani. A budapesti egyetemre vitt vízmintát és bevizsgáltatta, ahol a víz ph
ját 7,2-7,9 között mérték.
Nagy Tamás elmondja, hagy a víz ph értékére tág határ van megadva.
Szabó Mihály elmondja, hogy a projekt befejezésekor újra lesz lakossági tájékoztatás.
Nagyon sok utánjárással valósult meg a projekt. A nagyobb városoknak megköszöni
az együttműködést, hogy együttesen munkálkodtak ezen. Továbbra Is azon
dolgozunk, hogy jó minőségű legyen. Örül, hogy részleteiben a kötelesség mellett
önvállalás volt. Komlósi György is sokat tett az ügy érdekében. Kovács Imre,
Kunszállás polgármestere Is sokat küzdött a program megvalásulásáért.
Roussos Dimitrios megkérdezi, hogy a csatorna meg lesz-e építve?
Dr. Zakupszky János megkérdezi, hogy gerincvezeték egy vagy több van az egész
faluban, vagy csak egy részén? Az utcákban a javítások megsüllyednek, ezeket
orvosolják-e?
Nagy Tamás elmondja, hogy 2-3 év szavatosság van bankgaranciával, amelyből
finanszírozni lehet az Ilyen jellegű hibákat. Az első kérdésre válaszolva: a vezetékek
cseréje úgy történik, hogy mind a két cső élő marad. A közút alatti átvezetés is élni fog.
A vascsöveket mindenképpen kicserélik. Az ÉKISZ Kft. a csővezetésben nagyon profi.
Szabó György Róbert elmondja, hogy 2006 évben bevizsgáltatta a vizet a közcsapból
és a saját konyhájából. A vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy örülnének, ha
Kecskeméten ilyen minőségű víz lenne. A mangán és vastartalomtól eltekintve jó
minőségünek találták a vizet.
Roussos Dimitrios elmondja, hogy ami most van az nem jó, de 2006-ban még nem
élt itt a településen.
Szabó György Róbert megkérdezi, hogy csőtörés várható-e a kivitelezés során?
Nagy Tamás elmondja, hogy az azbesztcement csövek, melyek most vannak
lefektetve jó minőségűek. 60 évvel ezelőtt az eternit gyárnak volt egy rossz szénája,
melyekkel Kiskőrösön találkoztak olyan rossz minőségben. Nem lesz csőtörés, nagy
nyomást kibírnak, a hálózati víznyomás pedig tolja maga előtt a szivacsot. A másik
oldalon nyitott csővég van, ami a nyomást azonnal leveszi. Reményeik szerint nem
lesz csőtörés.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
58120i4. (IX. 16.) határozata
Kiskőrös és Térsége lvóvízminőség-javitó Projekt
(azonositószám: KEOP-1 .3.0/09-11-2011-0015) nyilvános
lakossági tájékoztatója.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javitó Projekt
(azonosítószám: KEOP-1 .2.0/09-11-2011-0015) nyilvános
lakossági tájékoztatóját elfogadja.
Felelős; Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(az elöterjesztés mellékelve)
Szabó Mihály ismerteti a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javitó Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.
Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 4 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5912014. (IX. 16.) határozata
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás módosítása.
1.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
megállapodásának
módositását a határozat-tervezet mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály
polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező
módosító okirat aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
(az előterjesztés mellékelve)
Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak.
Hegedűs Gáborné ismerteti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról szóló
előterjesztést.

A képviselő-testület 4 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6012014. (IX. 16.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozás.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához
csatlakozni kíván.
Megbizza Szabó Mihály polgármestert, hogy a pályázatot,
való részvételi szándékot a nyilatkozat aláírásával jelezze
a pályázat kiirójának.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések:
Szabó Mihály elmondja, hogy a temetőben épül az urnafal. A bérleti díjrál az Új testület
dönt. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázaton a település nyert, a
rendszer kiépítése hamarosan megkezdődik. Rendszámleolvasó is lesz. A
kamerarendszer a körzeti megbízott irodájába lesz bekötve. A háztartási hulladék
lerakásánál gondok vannak. A szennyvizelvezető csatornával kapcsolatban a tervező
munka megkezdődött. Jelenleg 94.9 %-os bekerülési költségen áll a pályázat.
Elviselhető költségek valósulnak meg. Ebben a kérdésben a lakosság újra tájékoztatva
lesz. Mindenkinek az az érdeke, hogy élhető településünk legyen. Megkérdezi, hogy
közérdekű bejelentés van-e még?
Roussos Dimitrios megkérdezi, hogy lomtalanitás lesz-e a közeljövőben?
Szabó Mihály elmondja, hogy aki igényli, annak a lakásához megy el a szolgáltató a
szállítási napokon. Ezt külön a szolgáltatóval kell egyeztetni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály polgármester megköszöni a
megjelenést és a közmeghallgatást berekeszti.
Kmft.
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J

uJ4.€4

5JÁJ

Hegedus Sabome
cimzetes fojegyzö

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
!76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptember 16-án (kedden) j700 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a
Művelődési Házban, melyre meghívom.

Napirendi pontok:
1. .‚Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Projekt (azonosítószám: KEOP-1 .3.0/0911-2011-0015) nyilvános ]akossági tájékoztatója.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
2. Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás. 2014. szeptember 10.
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Szabó Mihály
polgarmester

JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptember 16-án 17.00 órakor tartandó közmeghallgatásra

1.

Bukovszki Sándorné

2.

Cigányné Pál Terézía

3.

Dolog Ernő

4.

Kocsis István

5.

Konfár János

6.

Tánczos László

7.

Szabó Mihály polgármester
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Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző
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Kézbesítési ív
a 2014. szeptember 16-aj közmeghallgatásra

Név
Bukovszki Sándorné
Cigányné Pál Terézia
Dolog Ernő
Kocsis István
Konfár János
Tásiczos László
Szabó Mihály

Átvétel időpontja
Aláírás
Q0Ii 05 (4
}J.__J—4
c;h. c ti
( .J

L5t(

o ít.

1!

2.oÁk,
.O (Ii

O
.

j

.ü/ti O

Jakabszállás, 2014. szeptember 11.
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2014. szeptember 16. (kedd)

Időpont:
Bővebb információ:
Törőcsik Zoltán
Telefon: ±36/30 994 5641
Email: mittzrt@gmail.com

Művelődési Ház Jakabszállás

Helyszín:

1700

óra

Tisztelettel meghívjuk Önt a településen megvalósuló, KEOP
1.3.0/09-11-2011-0015 azonosítószámú,
Ivóvízminőség-javító projekt keretében tartandó
nyilvános lakossági tájékoztatóra, ahol részletes
információt kaphat a munkák előrehaladásáról és a tervezett
tevékenységekről, illetve felteheti a projekttel kapcsolatos
kérdéseit.

Nyilvános lakossági tájékoztató

Kiskőrös és Térsége
Ivóvízminőség-javító Projekt
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* prtjekt az Európai Unió iámo;aiásrai.

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

SZÉCHENYI TERV

„Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség Javító Projekt”
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015

SZÉCHENYI TERV

Lakossági fórum Jakabszállás községben
a KEOP-1.3.Q/09-11-2011-0015 számú
ívóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan
Tisztelt Megjelentek!
A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező felada
ta. Ez a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet
és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki.
Magyarországon az ivóvíz-minőségi problémák által leginkább érintett területek közé tarto
zik a Dél-alföldi régió (kb. 1,2 millió lakos): Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csong
rád megye, összesen 207 településsel.
A Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program keretében a régió összes te
lepülésén lehetővé válik a kormányrendeleti szinten meghatározott határértékeknek megfe
lelő, egészséges ivóvíz szolgáltatása, javul a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és
üzembiztonsága, csökken a másodlagos szennyeződések lehetősége, továbbá a vízveszte
ség mértéke.
A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a KEOP-1.3.0
Ivóvízminőség javítása konstrukció felhívása keretében 3.184.266.831 Ft vissza nem térí
tendő támogatást kapott a beruházás megvalósítására. A Támogatási Szerződés 2012.
június 7-én került aláírásra.
A Projekt összköltsége 3.870.484.778 Ft. A támogatási intenzitás 82,270491 % A
mintegy 686.217.947 Ft-nyi önkormányzati önrészre a BM EU Onerő Alapból nyert

támogatást a Társulás.
A Projekt keretében a Társulás hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárást
folytatott le Jakabszállás község önálló vízellátó rendszeréhez kapcsolódó tervezői
és generálkivitelezői feladatainak ellátására. Az ajánlattételre felhívott három ajánlattevő közül a Társulás a legkedvezőbb ajánlat adójával, az EKISZ Kft.-vel kötött szerző
dést 2012. november 13-án, nettó 148.050.000 Ft értékben, amelyből 7.055.000
Ft tartalékkeretnek minősül.
A beruházás befejezésének tervezett időpontja 2015.06.30. Erre a határidőre a 6
hónapos próbaüzem is lezárásra fog kerülni.

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminöség-javító Ön
kormányzati Társulás
Cím: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 43.
Tel.: +36 (78) 312-077
Fax: +36 (78) 312-766
E-mail: tarsulas@koroskabel.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projektek az Európai Unió
támogatásávaL vaLósuLnak meg.

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
!76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031
e-mail: hivataUWiakabszallas.hu

Előteriesztés

a Képviselő-testület 2014. szeptember 16-aj közmeghallgatás
2. napirendi pontjához
Táry: Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosítása.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Adózásért és Számvitelért Felelős Államtitkárának NGM/19232-6
(2014) iktatószámon, ivóvízminőség-javító beruházások kapcsán felmerülő áfa kérdések tárgyában
kiadott tájékoztatása értelmében a társulási megállapodás módosítása vált szükségessé.

A Társulásnak a határozat-tervezet mellékletét képező nyilatkozattal szükséges kiegészíteni a hatályos
társulási megállapodást annak érdekében, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 120. *-a alapján a Társulás a víziközmű beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések, igénybe vett
szolgáltatások vonatkozásában az áthárított általános forgalmi adó levonási jogát érvényesíteni tudja
a jövőben és a társulási önkormányzatoknak történő jövőbeli vagyon átadása a legkisebb teherrel
megtörténhessen. Az adólevonási jog érvényesítésének feltétele, hogy a Társulás által létrehozandó
beruházás célja a Társulás általi üzemeltetés, vagy az ellenérték fejében történő hasznosítás, melyet
nyilatkozat formájában a társulási megállapodás részeként rögzíteni szükséges.

További módosításként szerepel, hogy az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat
terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott évre vonatkozó költségvetési
határozatában dönt. A Társulási Tanács határozata alapján legkésőbb az adott költségvetési év
február 10 napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok
esedékességéről. A tagdíj összegét a módosítás nem érinti.
-

-

Javasolom, hogy a fentiek alapján a Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak szerint
döntsön.

Jakabszállás, 2014. szeptember 16.
X. 90 grr
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polgármester

Határozati javaslat
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. (IX.16.) határozata
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás módosítása.
1.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskőrös és
Térsége lvóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának
módosítását a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a
határozat-tervezet mellékletét képező módosító okirat aláírására.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a

.

!20]4.számú képv.test. határozathoz

KEOP-2009- 1.3.0. Ivóvízminőség javítása !a továbbiakban KEOP
program! megvalósítására létrehozott

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
..

Onkormányzati Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
(módosítás)

1

amely létrejött
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Akasztó Község Önkormányzata (székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 40.)
Csengőd Község Onkormányzata (székhelye: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.)
Fülöpszállás Község Onkormányzata (székhelye: 6085 FülöpszáHás, Kossuth u. 2.)
Imrehegy Község Onkormányzata (székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.)
Jakabszállás Község Önkormányzata (székhelye: Jakabszállás, Petőfl u. 14.)
Kaskantyú Község Onkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.)
Kecel Város Önkormányzata (székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.)
Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfl tér 1.)
Páhi Község Onkormányzata (székhelye: 6075 Páhi, Vasút u. 2.)
Soltszentimre Község Onkormányzata (székhelye: 6223 Soltszentimre, Hősök tere
1.)
Tabdi Község Önkormányzata (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth utca 9.)
Tázlár Község Önkormányzata (székhelye: 6236 Tázlár, Templom köz 2.)
Császártöltés Község Onkormányzata (székhelye: 6239 Császártöltés, Keceli Út
107.)
Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.)
Kunszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u.
24.)

a továbbiakban Társulás Tagjai között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I.
ELŐZMÉNYEK

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontja alapján, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.-a alapján megállapodtak abban,
hogy az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízellátás (mint
önkormányzati feladat-és hatáskör) biztosítása, célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében
jogi személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Onkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre.

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1, A megállapodás V.l. pontjának helyébe:
Vi. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, beruházás
arányosan biztosítják Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő
bejizetési kötelezettségelcről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év
december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács határozata alapján legkésőbb
-

2

-

az adott költségvetési év Január ia napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi
bejizetési kötelezettségeikről ás azok esedékességéről. A Társulás működéséhez szükséges
induló támogatási összeget a Társulási Tanács határozza meg.
az alábbi Vi. pont lép:
Vi. A Társulás működésének költsé2vetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, beruházás
arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő
beűzetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott évre vonatkozó költségvetési
határozatában dönt. A Társulási Tanács határozata alapján legkésőbb az adott költségvetési
év február 10 napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről
és azok esedékességéről. A Társulás működéséhez szükséges induló támogatási összeget a
Társulási Tanács határozza meg.
-

-

2, A Társulási megállapodás kiegészül a 4. sz. melléklettel, amely jelen megállapodásmódosítás mellékletét képezi.
3, A Felek egyebekben a megállapodást nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban
fennállnak.

Kiskőrös, 2014

hó

nap.

3

4számú mellék/el,,

Nyilatkozat
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati TársulásTársulási Megállapodásához

Alulírott, Domonyi László, a Társulás Elnöke (lakcím: 6200, Kiskőrös, Toldi u. 6., szig.
szám:134259NA). mint a Kiskőrös és Térsége lvóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43., adószám:15773843-2-03) Társulási Tanácsának hivatalos
képviselője a Kiskőrös és Térsége lvóvízminöség-javitó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának Vlll.J.3. pontjában a Társulás képviseletére kapott felhatalmazás alapján
büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.
A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010 (év) február (hó) 3(nap)-i
megalakításának célja a Társulást létrehozó települési önkormányzatok ivóvízminőség-javító
projektjének (KEOP- 1.3.0/09-11-201 -0015 projekt azonosítószámok)a Támogatási Szerződésben és
az Általános Pályázati Útmutatóban megfogalmazott pályázati céljainak elérése volt.
A Társulást létrehozó települési önkormányzatok (Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás,
Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Kunszállás, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert,
Tabdi, Tázlár) a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminöség-javító Önkormányzati Társulást a
megalakitásakor a KEOP projekt ivóvizminőség-javító céljainak megvalósítására, valamint a
Támogatási Szerződésében és az Általános Pályázati Útmutatóban meghatározott ellenérték fejében
történő hasznosításra hozták létre.
Jelen nyilatkozat a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. február
3-án megkötött Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
Kelt: Kiskörös, 2014. szeptember 12.

Domonyi László
Társulási Tanács elnöke

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsának
elnöke által tett nyilatkozatban foglaltakat a társulás tagjaként aláírásunkkal erősítjük meg és
igazoljuk:

Akasztó Község Önkormányzata
Suhajda Antal polgármester

Kecel Város Önkormányzata
Raszilló Ferenc polgármester

Császártöltés Község Önkormányzata
Frick József polgármester

Kiskőrös Város Önkormányzata
Domonyi László polgármester

Csengőd Község Önkormányzata
Baltás István polgármester

Kunszállás Község Önkormányzata
Kovács Imre polgármester

Fülöpszállás Község Önkormányzata
Cseh Szakáll Sándor polgármester

Páhi Község Önkormányzata
Oroszi István polgármester

Imrehegy Község Önkormányzata
Gyenizse Lajosné polgármester

Soltszentimre Község Önkormányzata
Nagy István polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata
Szabó Mihály polgármester

Soltvadkert Város Önkormányzata
Lehoczki Ferenc polgármester

Kaskantyú Község Önkormányzata

Tabdi Község Önkormányzata

Újházi Zsolt polgármester

Fábián Sándor po]gármester

Tázlár Község Önkormányzata
Kószó Endre polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 16. napján tartandó közmeghallgatással egybekötött testületi ülésére
Táruv;
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati
fordulójához való csatlakozásról döntés.
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetü, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Az önkormányzat a támogatás havi összegét
7.000,- Ft összegben állapíthatja meg.

-

rendeletében meghatározott mértékig pályázónként 1.000
-

-

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott
pályázó számára megítélt ősztöndij összegét.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és a megyei önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, azonban az 51/2007. (III. 26.)
Korm.rendelet 18. (5) bekezdése szerint meghatározott értékhatárig egészíti ki.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje; 2014. október 1.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
rnggetlenül történik.
Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a
korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot.
Kérem a Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy az ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
csatlakozik-e.

Jakabszállás. 2014. szeptember 16.
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