JEGYZŐKÖNYV

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. február 13-án
13 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

DELI Jánosné

képviselő

Részvétel 60%.
Tóth Antal és Borsik Imre képviselők távolmaradásukat bejelentették.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Kovács Tímea

körjegyző

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelenteket. Az ülés határozatképes.
Javasolja a napirend elfogadását.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Napirendi pont:

Előterjesztő

1.

Móricgát Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

2.

Döntés a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése
szerinti ügylet tárgyában
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester
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3.

Móricgát Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megvitatása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

4.

Móricgát Községi Önkormányzat vagyonáról szóló
rendelet-tervezet megvitatása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

5.

Móricgát Községi Önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

6.

Kiadások készpénzben történő teljesítésének
rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet
elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

7.

Véleménykérés Általános iskolai felvételi
körzethatárok megállapításához

8.

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulási
Megállapodás módosítása

Csontos Máté
polgármester

9.

Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat benyújtása

Csontos Máté
polgármester

10.

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/2F/0911/2011-0004
azonosító számú projekt keretében történő
üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges eseti közbeszerzési szabályzat
tárgyalása, elfogadása

Csontos Máté
polgármester

11.

Egyebek

Csontos Máté
polgármester

12. Szociális kérelmek

Csontos Máté
polgármester

Csontos Máté
polgármester
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1.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat 2012.éviköltségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester - az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta. Az
anyag teljes körű, minden világosan kitűnik az indoklásból.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(II. 14. ) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító
2 /2012 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2. Napirendi pont
Döntés a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet tárgyában
(Írásos előterjesztés)

Kovács Tímea – körjegyző - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3)
bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig
határozatban állapítsa meg a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben nem tervez olyan
fejlesztési célokat, melyek megvalósítása ilyen jellegű kötelezettségvállalást tesz szükségessé.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot
hozta:

3

14/2013. (II.13.) sz. határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség

HATÁROZAT
Móricgát Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2013.
évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek
megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV törvény 3. §.(1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet-tervezet megvitatása
(Írásos előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztést teljes körűnek ítéli, ezért
különösebben nem kívánja kiegészíteni.
Zöldág János – alpolgármester – sajnálatának adott hangot, hogy nem tartalmaz a
költségvetés tartalékot. Kicsi lesz az önkormányzat mozgástere 2013. évben.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II. 14. ) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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4. Napirendi pont.
Móricgát Községi
megvitatása
(Írásos előterjesztés)

Önkormányzat

vagyonáról

szóló

rendelet-tervezet

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Kovács Tímea körjegyzőnek, egészítse ki az
anyagot.
Kovács Tímea – körjegyző – Az írásos anyag kiegészítéseként az alábbiakat mondta el. A
rendelet-tervezet 2-7. §: Az önkormányzati vagyon csoportjait tartalmazza, megjelölve, hogy
melyik melléklet tartalmazza az adott csoportot.
8. §: A testület állapíthatja meg a értékhatárokat, amelyeket a tulajdonjog átruházás esetén
alkalmazni kell. A javaslat szerint 5 millió Ft-ig nem kell versenyeztetni, 5-10 millió Ft között
helyben szokásos módon kell a versenyt meghirdetni, 10 millió forint felett pedig a megyei
lapban.
10-13. § Az önkormányzati vagyon hasznosítás szabályait tartalmazza. Meghatározza azokat
a feladatköröket, amelyben a polgármester átruházott hatáskörben eljárhat. A testület
megállapítja az értékhatárokat, amelyeket a vagyonhasznosítás esetén alkalmazni kell. A
javaslat szerint 3 millió Ft-ig nem kell versenyeztetni, 3-8 millió Ft között helyben szokásos
módon kell a versenyt meghirdetni, 8 millió forint felett pedig a megyei lapban.
14-18. §: Vagyonkezelési jog átengedés, gyakorlás, ellenőrzésének szabályait tartalmazza.
19-21. §: A követelésekről lemondás eseteit szabályozza, a hatáskörökkel együtt.
22. §: A felajánlott vagyon elfogadásának szabályait tartalmazza a hatásköri szabályokkal
együtt.
23. §: A vagyongazdálkodási terv készítését szabályozza.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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5. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Kovács Tímea körjegyzőnek, egészítse ki az
anyagot.
Kovács Tímea – körjegyző - A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1)
bekezdése meghatározza az Önkormányzat számára, hogy az önkormányzati vagyonnal
történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás biztosításának céljából közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás
formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást, vállalkozás folytatásával
történő vagyonhasznosítást.
A vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékletét képezi.

15/2013. (II.13.) sz. határozat
Az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve
HATÁROZAT
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1)
bekezdése értelmében a határozat mellékletét képező közép- és
hosszú távú, mellékletben szereplő vagyongazdálkodási tervet
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Melléklet

Móricgát Község Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

K ö z é p t á v ú v a g y o n g a z d á l ko d á s i t e r v
Alapvető vagyongazdálkodási elvek
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a nemzeti vagyon alapvető
rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és
önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
6. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés
szükséges.

A vagyongazdálkodás alapelveinek meghatározása vagyonelemek szerinti
csoportosításban
1. Forgalomképtelen törzsvagyon
A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek
csoportját:
a. kizárólagos tulajdonban lévő dolgok, (a helyi közutak és műtárgyaik, az önkormányzat
tulajdonában álló terek, parkok)
b. a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon. Az önkormányzat vagyonrendelete nem sorolt
vagyont a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe.
A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenntartásáról,
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez
köti. A törzsvagyon forgalomképtelen része – az Nvtv-ben meghatározott kivételekkel – nem
idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom
kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető.
Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor tételesen vizsgálni kell, hogy
melyek azok a vagyontárgyak ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények változása
folytán szükséges a besorolás megváltoztatása.
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2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
A törzsvagyon további része az a vagyonelem, amelyet törvény vagy önkormányzati rendelet
korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg, és amely esetében törvényben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
A korlátozottan forgalomképes körbe sorolt közművek, intézmények és középületek esetében
biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző fenntartását és hasznosítását a
közfeladat, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok fellátásnak biztosítása céljából.
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban maradó
ingatlanvagyonnak a korábbi évek gyakorlatának megfelelő tervszerű felújítása, ezáltal
értékének növelése.
A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával,
valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező
feladatának veszélyeztetése nélkül kell folytatni.
3. Üzleti vagyon
A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat – a jogszabályokban meghatározott
keretek között – szabadon rendelkezik.
A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással,
bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba, haszonbérbe adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása.
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon (pl. építési telkek) vagyonrendelet szerinti értékesítése.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül
szolgálhat.
2. Bérlet, haszonbérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében
tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
Törekedni kell a mezőgazdasági területek hasznosítására, saját hasznosítással, illetve
haszonbérletbe adással.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
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H o s s z ú t á v ú v a g y o n g a z d á l ko d á s i t e r v
1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a
teljes vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell
tartani. Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
2. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon
fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni!
3. Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának növelése.
4. Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
5. Hosszú távú cél a vagyongazdálkodási tervben, az Önkormányzat Gazdasági Programjában
és egyéb időközben meghozott döntéseiben foglaltak végrehajtása, a vagyonhasznosításhoz
kötődő döntések mindenkori végrehajtása.
Általánosan megfogalmazható cél, hogy a Képviselő-testület eseti döntéseivel, az adott
körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a vagyongazdálkodás
legelőnyösebb és ésszerűbb formájában hasznosítja vagyonát.
Móricgát, 2013. február

Csontos Máté
polgármester

6. Napirendi pont.
Kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről szóló önkormányzati
rendelet-tervezet elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7. Napirendi pont
Véleménykérés általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításához
(Szóbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – szóbeli előterjesztésként Képviselő-testületet tájékoztatta,
hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozza meg a település beiskolázási körzetét:
Móricgát település közigazgatási területe beletartozik Jászszentlászló település Szent László
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Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a (OM
201507) felvételi körzetébe.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (II.13.) sz. határozat
Móricgát Község beiskolázási körzete
HATÁROZAT
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
évi CXC. törvény 50.§. (8) alapján az általános iskolai felvételi
körzet meghatározásával egyetért. Ennek alapján Móricgát
Település közigazgatási területe beletartozik Szent László
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6133
Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a (OM 201507) felvételi
körzetébe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Napirendi pont
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
(Írásos előterjesztés mellékletben)

Csontos Máté – polgármester - 2013. évre a Magyar Államkincstár által a normatíva
kiközlőben szereplő 2012. évi lakosságszámok változása miatt módosítani szükséges a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
A módosítás a megállapodás 2 pontját érinti:
- Az Általános rendelkezések 1.) pontjában megjelölt lakosságszám vonatkozásában a 2011.
évi adat törlésre kerül és helyében lép 19.836 fő (2012. január 1-jei állapot szerint)
- Az Általános rendelkezések 5.) pontjában a 2011.-jei állapot szerint megadott adatok
hatályukat vesztik és helyükbe a 2012. január 1-jei adatok lépnek:
Móricgát
514 fő

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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17/2013. (II. 13.) sz.határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodás módosítása

HATÁROZAT

Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás határozat
mellékleteként
csatolt
egységes
szerkezetű
Társulási
megállapodás módosításához hozzájárul.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁS
Társulási Megállapodása
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a 2004. június 25. napján megalkotott és
elfogadott Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják, és egységes szerkezetbe
foglalják:
Önkéntes és szabad elhatározásukból a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján:
Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Csólyospálos, Kossuth u. 62.),
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Jászszentlászló, Dózsa Gy.
u. 8.),
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kiskunmajsa, Fő u. 82.),
Kömpöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kömpöc, Petőfi Sándor u. 10.),
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Móricgát, Deák F. u. 26/B.),
Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Szank, Béke u. 33.)
 egyes önkormányzati feladataik ellátására, azaz a települések összehangolt fejlesztése,
közös területfejlesztési programok megalkotása,
 a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszere szervezeti keretének biztosítására,
 térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére,
az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi
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rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére,
fejlesztésére,
 a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására,
fejlesztésére,
 a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség
területének összehangolt fejlesztésére,
 a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, a közösségi
szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű
ellátása érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján ezen megállapodással létrehozzák a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulást 2004. június 26. napjától.
A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 26. napjától határozatlan időre hozzák létre
azzal, hogy a megállapodás II. fejezetének pontjaiban, illetve a mellékletekben vállalt
közfeladatok ellátását határozatlan ideig vállalják.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A társulás neve: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: többcélú
társulás)
Székhelye: Kiskunmajsa, Fő u. 82. (továbbiakban: térségközpont)
Lakosságszáma: 19.949 fő (2011. január 1-jei állapot szerint)
19.836 fő( 2012. január 1-jei állapot szerint)
A társulás tagjai és székhelyük:
Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csólyospálos, Kossuth u. 62.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kiskunmajsa, Fő u. 82.
Kömpöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kömpöc, Petőfi Sándor u. 10.
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Móricgát, Deák F. u. 26/B.
Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szank, Béke u. 33.
5.) A társulás tagjainak lakosságszáma: (2011. január 1-jei állapot szerint) 2012. január 1jei állapot szerint)
1. Csólyospálos
2. Jászszentlászló
3. Kiskunmajsa
4. Kömpöc
5. Móricgát
6. Szank

1.711 fő
2.559 fő
11.904 fő
720 fő
508 fő
2.547 fő

1.690 fő
2.546 fő
11.849 fő
714 fő
514 fő
2.523 fő
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6.) Működési területe a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.
7.) A társulás jogállása:
A társulás önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint
saját bankszámlával rendelkezik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve:
teljes jogkörű.
A társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont szerezhet.
A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait, és a jelen társulási megállapodás II. fejezetében
írt feladatokat a Társulási Tanács munkaszervezete látja el.
8.) A társulás által fenntartott intézmény:
- Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény (székhely: Kiskunmajsa, Fő
u. 83.)
I. FEJEZET
A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE
1.) A többcélú társulás célja:
A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi önkormányzati
közszolgáltatások színvonalának emelése.
2.) A többcélú társulás funkciói:
 önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása,
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása,
biztosítása, fejlesztése,
 államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása,
 térségfejlesztés,
 területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek,
programok, pályázatok készítése, megvalósítása)
 településfejlesztés összehangolása.
3.) A többcélú társulás feladat- és hatáskör ellátása:
A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes
feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a
társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.
 A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a
hatékonyság az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és
emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát.
 A többcélú társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és
hatásköröket.
 A többcélú társulás ellátja a hozzátartozó települési önkormányzat képviselő-testülete
által átruházott feladat- és hatásköröket.
 A többcélú társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített
önkormányzati feladat- és hatásköröket.
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4.) A többcélú társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt,
gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács
gyakorolja. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke
gyakorolja. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Ötv. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a társulás intézményt vagy más közös szervezetet alapít, az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket az alapításkor állapítja meg.
5.) A többcélú társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, vagy a
társulás más tagja, intézménye, egyéb költségvetési szerv, vagy vállalkozói, ill. megbízási
szerződés útján látja el. A feladatellátásról az érintettek megállapodást, ill. szerződést
kötnek.
6.) A többcélú társulás feladatait többféle módon láthatja el.
A feladatellátás módjai:
 társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási
megállapodás keretében (intézményfenntartó társulás),
 saját intézmény,
 térségközpont (városi) intézmény útján,
 tagközség intézménye,
 feladat-ellátási szerződés,
 közszolgáltatási szerződés,
 vállalkozási szerződés,
 térségközpont polgármesteri hivatala,
 egyéb módon.

II. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

1. Cím
Meglévő közszolgáltatások
A. Egészségügyi feladatok:
Orvosi ügyelet- és ügyeleti gépjármű biztosítása.
B. Szociális-gyermekjóléti intézményi és alapszolgáltatási feladatok:
 Szakosított szociális intézményi ellátás
 Szociális alapszolgáltatási feladatellátás
 Gyermekjóléti alapellátás
C.) Állati hulladék gyűjtése és ártalmatlanításának feladatai:
Pályázat benyújtása beruházás támogatására.
D.) Állat-és növény-egészségügyi feladat
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A közszolgáltatások ellátására vonatkozó részleteket a megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.
2. Cím
Tervezett közszolgáltatások
1.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 20.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontja
szerinti intézmény esetében a zeneiskolai oktatás lehetőségét Kiskunmajsa város biztosítja
a kistérség részére Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által az érintett
településekkel kötött külön megállapodás szerint.
2.) A társulás tagjai a nyilvános könyvtári feladatok kistérségi szinten történő magasabb
színvonalú ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálásával Kiskunmajsa
Város Képviselő-testületét bízza meg határozatlan időre. Megbízott a megbízást a Városi
Könyvtár önkormányzati intézménye útján látja el.
3.) A társulás tagjai környezetvédelmi feladatok kistérségi szinten történő ellátása érdekében
térségi környezetvédelmi programot készít, a települési környezetvédelmi programokat
összehangolja, közös pályázatokat nyújt be, pályázatokhoz közösen forrásgyűjtést végez.
4.) A társulás tagjai az állategészségügyi feladatok közös ellátásának megszervezésével
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületét bízzák meg határozatlan időre,
anyagi feltételek meglétét követően.
3. Cím
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére
vonatkozó szabályok
1.) A társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat 2011. június 30-tól ellátási
szerződés megkötése útján, a Magyarországi Református Egyházzal láttatja el.
2.) A társulás felhatalmazza Kiskunmajsa Város Önkormányzatát, hogy a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére megállapítsa a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit.
4. Cím
A gyermekjóléti ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra
vonatkozó szabályok
1.) A társulás, mint a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény fenntartója
felhatalmazza Kiskunmajsa Város Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a
gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában, mely szolgáltatás nyújtása
térítésmentes.
2.) A felhatalmazott önkormányzat rendeletének területi hatálya a Társulási megállapodás 1.
számú mellékletében meghatározott működési területre, azaz a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.
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III. FEJEZET
A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE
1. Cím
A társulás döntéshozó szerve
1.) A társulás vezető döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja e
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.
2.) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester
helyettesítésének rendjéről a saját képviselő-testülete rendelkezik.
3.) A társulási tanács alakuló ülését Kiskunmajsa Város Polgármestere hívja össze. A
társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását.
4.) A társulási tanács ülésén, titkos szavazással tagjai sorából 2 éves időtartamra elnököt
választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ,
meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja
javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.
5.) A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
6.) A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről
7.) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott
közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás
tevékenységéről, valamint a saját településeik hírközlő szervén a Társulás honlapján
keresztül folyamatos tájékoztatást adnak az ülésen hozott fontos döntésekről.
2. Cím
A Társulási Tanács működése
1.) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
2.) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a
társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.
3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni:
a.) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b.) a társulási tagok bármelyikének – napirendet tartalmazó – indítványára annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
c.) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
4.) A társulási tanács ülése nyilvános.
5.) A társulási tanács
a.) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;
b.) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
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6.) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a Társulás SZMSZ IX.
fejezetében rögzített szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és
a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács
elnöke tizenöt napon belül megküldi a megyei kormányhivatal vezetőjének és a társulás
tagjainak.
7.) A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a tanács tagjainak több mint fele
jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.
Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok szavazatainak
többsége kell, de legalább annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
8.) Minden tag egyhangú szavazata szükséges:
- Társulási megállapodás, valamint a Társulás SZMSZ-ének elfogadása, módosítása
- a társulási tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása kérdésekben
- költségvetés megállapítása, módosítása,
a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi
hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési
hozzájárulás meghatározásához
- a tagdíj mértékének meghatározása,
- intézmény vagy más szervezet közös alapítása, alapítói jogok gyakorlása.
9.) Minősített többség szükséges:
a.) az 5.) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és
b.) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
10.) Minősített többséghez a társulási tanácstagok több mint felének szavazata szükséges, de
legalább annyi tag igen szavazata, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak
kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
3. Cím
Bizottság
1.) A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából 3 tagú pénzügyi bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság
többségében a társulási tanács tagjaiból tevődik össze.
4. Cím
A Társulás munkaszervezete
1.) A társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását Kiskunmajsa
Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével látja el (továbbiakban munkaszervezet).
5. Cím
Jegyzői Kollégium
1.) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői,
körjegyzői.
2.) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi.
3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába
esetenként bevonja a kollégiumot.
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4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal.
5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a
döntések végrehajtásában.
IV. FEJEZET
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA
1.) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatai:
- ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés,
ügykezelés),
- nyilvántartja a társulásnak az OTP Kiskunmajsa Fiókjánál vezetett elkülönített
számlájának pénzforgalmát,
- gondoskodik a társulás és szervei ülésének előkészítéséről, eljuttatja az ülések tárgyalási
anyagát és egyéb tájékoztató anyagokat az érintetteknek,
- vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak,
- nyilvántartja a Tanács és a bizottság határozatait, gondoskodik hozzáférhetőségükről,
végrehajtásukról,
- gondoskodik a kistérségi szintű feladat- és hatáskör, a közszolgáltatások szervezéséről,
- előkészíti, koordinálja a kistérségi feladatellátással kapcsolatos megállapodásokat,
szerződéseket,
- kezeli a társulás dokumentumait (társulási megállapodást, alapító okiratot, külön
megállapodásokat, SZMSz-t)
- figyelemmel kíséri a kistérségi feladatokkal, közszolgáltatásokkal kapcsolatos
pályázatokat, a társulás ösztönzési, támogatási rendszereket,
- intézi a társulás által elnyert pályázatok adminisztrációs ügyeit,
- részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági
bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a
résztvevők számára,
- intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,
- elkészíti a társulás költségvetését, féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési és
mérlegjelentést,
- ellátja az intézmény fenntartáshoz kapcsolódó feladatokat,
- ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a társulási tanács, ill. jogszabály
feladatkörébe utal.
2.) A feladatok ellátását a társulási tanács elnöke felügyeli.
V. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE
1.) A társulás pénzügyi forrása:
A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét
 Állami hozzájárulások és támogatások
 települési önkormányzatok feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásai
 saját bevételek (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai),
 egyéb bevételek biztosítják.
2.) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját 2005. évtől
minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30
napon belül, de legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig állapítják meg a társult
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önkormányzatok.
- A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban
állapítja meg.
- A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a társulás
vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó
rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére
fordítható.
- A Társulási Tanács munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás költségvetésének
végrehajtásáról.
- A tagönkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén az
irányadó eljárás a jogszabályon alapuló azonnali beszedés (inkasszó) alkalmazása.
3.) A tagönkormányzatok vállalják, hogy a társulás által ellátott közszolgáltatások normatív
működési támogatását – szükség esetén a szolgáltatás biztosítása érdekében saját
bevételből – a többcélú társulásnak kiegészítik az általuk igénybe vett ellátás arányában.
4.) A jelen társulási megállapodás szerint megállapított önkormányzati hozzájárulást
átutalással havonta - a külön támogatási megállapodásban meghatározottak szerint - kell
teljesíteni, a Társulás OTP Kiskunmajsai Fiókjánál vezetett számlájára.
5.) A Társulási Tanács a társulás költségvetését, valamint zárszámadását határozattal fogadja
el.
VI. FEJEZET
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
1.) A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján – célszerűségi és gazdaságossági
szempontból – ellenőrzik a társulás működését.
2.) A társulás éves ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a társulási tanács
köteles megvitatni, és arról határozatot hozni.
VII. FEJEZET
KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE
1.) A társulás I. Fejezetében foglalt feladatok végrehajtása során készítendő iratokat a
társulási tanács elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott
személy írja alá.
2.) A társulás nevében, a társulás költségvetésében meghatározott feladatokra és összegben a
társulási tanács elnöke, vagy a társulási tanács általa írában felhatalmazott tagja vállal
kötelezettséget a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló szabályzat szerint.
VIII. FEJEZET
A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK
SZABÁLYAI
1.) A társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat.
A csatlakozási szándékot a társulási tanács elnökének írásban kell bejelenteni.
Az új tag felvételi kérelmét a társulási tanács ülésén meg kell vitatni.
A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott
képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a társulási
megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.
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2.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges:
a.) a megállapodás jóváhagyásához,
b.) a megállapodás módosításához,
c.) a társulás megszüntetéséhez,
d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
3.) A társulásból kiválni törvényben, vagy a kistérségek megállapodásáról, lehatárolásáról és
megváltoztatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben, valamint a helyi
önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül lehet.
A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a társulási megállapodást
felmondani kívánó képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a
társulás tagjaival közölni.
4.) A társulás tagjai egységesen hozott határozattal – az érintett kivételével – a naptári év
utolsó napjával, kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely társulási
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem
tett eleget, vagy pedig tevékenységével a társulási többségi döntés végrehajtásának
meghiúsítására törekszik.
5.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre kötik meg. Amennyiben a társulás
által felvállalt feladat a jelen társulási megállapodás hatálya alatt megszűnik – kivéve, ha a
feladat jogszabály által kerül megszüntetésre –, úgy az adott feladatra jóváhagyott
támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe.
Amennyiben jelen társulásból történő kiválás eredményeként a társulás nem felel meg a
többcélú társulások támogatásáról szóló jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy kilépő
önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzat(ok)ra – lakosságszám szerint – jutó
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek
megfizetni.
6.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését.
7.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni. A társulás megszűnése
esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk
arányában illeti meg.
A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével
járnak el:
- a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között,
- használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
- a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni,
- a tulajdonba adott ingatlanok esetében – amennyiben vagyonmegosztás során a
képviselőtestületeket megillető vagyonrész arra elegendő – az eredeti tulajdonost illeti
meg.
A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos
eljárási rend szerint el kell számolni azon megkötéssel, hogy a Társulás tagja a vagyon
kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi
társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a Társulással kötött
szerződés alapján használati díj illeti meg.
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IX. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre.
2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás
között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a
tagok a bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási megállapodásban eredő vitáik esetére
kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
3.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. Tv., a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII.31.) Korm. rend. , a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
4.) Jelen társulási megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba.
5.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Kiskunmajsa, 2013. február …….
Csólyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

Á. Fúrús János
polgármester
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

Horváth Lajos
alpolgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

Faludi Tamás
polgármester

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:
Szanka Péter
polgármester
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

Csontos Máté
polgármester
Szank Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

Patkós Zsolt
polgármester

9. Napirendi pont
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat benyújtása
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – pályázat benyújtására van lehetőség a közművelődési
feladatok ellátásához eszközbeszerzése. A költségvetési törvény biztosítja a forrást, ezért
javaslom 100.000.- Ft önerő biztosításával nyújtsuk be a pályázatot.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta

18/2013. (II. 13.) sz.határozat
Közművelődési Érdekeltségnövelő
pályázat benyújtása

Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló 4/2004.
(II. 20.) NKÖM rendelet alapján a Petőfi Sándor Művelődési
Ház (Móricgát, Zrínyi Miklós u. 47.) műszaki berendezések és
informatikai eszköz beszerzésére pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás mértéke
100.000.-Ft, melyet a „Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése” szakfeladatról biztosít.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
összeállítására és benyújtására.
Határidő: 2013. március 25.
Felelős: Csontos Máté polgármester
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10. Napirendi pont
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
KEOP 1.1.1/2F/0911/2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő
üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési
szabályzat tárgyalása, elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a jegyzőkönyv mellékletében szereplő
előterjesztés anyagát.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta

19/2013. (II. 13.) sz.határozat
KEOP 1.1.1/2F/0911/2011-0004 azonosító számú
projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési
eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési
szabályzat tárgyalása, elfogadása
HATÁROZAT
Móricgát Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd
Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló
rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási
Rendszerben”
elnevezésű
projektjében
létrejövő
létesítmények,
eszközök
üzemeltetése és az ezekkel kapcsolatos települési szilárd
hulladékra vonatkozó kiegészítő közszolgáltatási feladatok
ellátása tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul.
A Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a
határozat
1. mellékletét képező eseti
közbeszerzési szabályzatot. Felhatalmazza a Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzatai
Társulást
az
üzemeltetési
közbeszerzési
eljárás
lebonyolítására.
Határidő: 2013.03.15.
Felelős: Csontos Máté polgármester
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1. számú melléklet

Móricgát Önkormányzata
Eseti közbeszerzési szabályzata
A Móricgát Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcionális Együttműködés (továbbiakban: Konzorcionális Együttműködés)
tagönkormányzataként,
valamint Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) tagönkormányzataként a Társulás által
elnyert és megvalósítani kívánt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú Települési Szilárd
Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben elnevezésű projekt eszközeinek,
létesítményeinek Társulás általi bérbeadása mellett az ezen létesítményekkel, eszközökkel
ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátása tekintetében lefolytatni
kívánt közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi eseti szabályzatot alkotja a Móricgát
Képviselő-testülete 19/2013. (II. 13.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési
szabályzatával összhangban:
I.

A szabályzat hatálya, előzmények:

1.) A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésére ISPA pályázat keretében
került sor, ahol a Kedvezményezett önálló jogi személyiséggel nem rendelkező
önkormányzati konzorcium (Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcionális Együttműködés, továbbiakban Konzorcionális Együttműködés), melynek
Gesztor Önkormányzata Csongrád Város Önkormányzata.
2.) A Konzorciális Szerződésben a megvalósuló rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához
kapcsolódó közszolgáltatás közös megszervezésére vállaltak kötelezettséget az
önkormányzatok a Konzorcionális Együttműködés keretében, ennek megfelelően került
sor a közszolgáltató közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztására, melynek
során Csongrád Város Önkormányzata valamennyi önkormányzat nevében írta ki a
közbeszerzési eljárást. A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési kiírás,
illetve a közszolgáltatási szerződés az alábbi Hgt. szerinti közszolgáltatási feladatokra
terjed ki, biztosít kizárólagos jogot.
Közbeszerzési kiírás II.2.1 pont teljes mennyiség szerint a szerződés tárgya, teljes
mennyisége a közszolgáltatás teljes körű ellátása a tagönkormányzatok területén
Közszolgáltatási szerződés
I.1. pont szerint:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben (továbbiakban Ötv.), az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (továbbiakban Áht.) és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.)
foglaltak alapján, Megrendelő a Homokhátsági Regionális Konzorciumban részt vevő
Önkormányzatokkal közösen, az önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó
szilárdhulladék-gazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából, és a
közszolgáltatás ellátásához szükséges, a Konzorcium tagjainak közös tulajdonát képező
létesítmények, eszközök, berendezések használata érdekében ezen vagyonelemek
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vagyonkezelésbe adása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény
(továbbiakban Kbt.) előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárást indított, amely KÉ
4391/2008 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A szerződés tartalmának
kialakítására az ajánlati felhívás és a közbeszerzési kiírás során készült dokumentáció,
az eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat, nyilatkozatok és iratok alapján
került sor. A szerződés egyes részeinek, megfogalmazásainak értelmezésekor ezen
dokumentumokat is figyelembe kell venni, jelen szerződést ezen dokumentumokkal
egységesen kell kezelni.
III. 1.2. pontja szerint:
„Megrendelő megrendeli a közigazgatási területére eső az önkormányzat helyi
rendeletében megfogalmazottak szerinti települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását,
valamint a hulladékok megfelelő módon történő előkezelését, ártalmatlanítását, továbbá
a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken összegyűjtött hulladékok elszállítását,
kezelését, ártalmatlanítását a Hgtv. 21.§ (3) bekezdés a) és c) pontjaiban, valamint az
(5) bekezdésben foglaltakra tekintettel, kivéve a Hgtv. 20.§ (4) bekezdésében megjelölt
eseteket. A Szolgáltató vállalja a Hgtv. 27.§ szerint a környezetvédelmi előírások
megtartása mellett - az önkormányzati rendeletben előírt módon - a települési hulladék
ingatlantulajdonosoktól illetve közterületről történő begyűjtését, elszállítását a
rendeletben kijelölt regionális hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék
kezelését, ártalmatlanítását a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása mellett, továbbá
a szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtését, elszállítását és kezelését,
ártalmatlanítását.”
Az ajánlattételi felhívásban (II.2.1. pontban) a Hgtv. 21.§ (4) bekezdése szerinti feladatok
is feltüntetésre kerültek.
A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy 2034. December 31-ig valamennyi,
a Konzorcionális Együttműködésben tag önkormányzat területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás teljeskörű ellátására a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő kapta
meg a kizárólagos jogot.
3.) A Társulás által elnyert projektben megvalósuló létesítmények az önálló jogi
személyiségű Társulás tulajdonát képezik. A pályázat a Konzorcionális Együttműködés
által ISPA/KA projekt keretében megvalósított térségi hulladékgazdálkodási rendszer
kiegészítésére szolgál a hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer megteremtése
céljából. A Társulás megalapításával és a projektben való részvétellel kötelezettséget
vállaltak a tagönkormányzatok, hogy a létrejövő létesítményeket, eszközöket kötelező
igénybe vennie a közszolgáltatónak a közszolgáltatási feladatok ellátása során, a
közszolgáltatást ezekkel a létesítményekkel, eszközökkel kell teljesíteni.
4.) A fentiek alapján megállapítható, hogy a tagönkormányzatok területén a települési
szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás teljes körű ellátására közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött, érvényes szerződéssel rendelkező közszolgáltató található,
mindezek alapján a Társulás által megvalósításra kerülő projekt létesítményeit, eszközeit
kizárólag ezen közszolgáltató jogosult használni, és a közszolgáltatás keretében az ezen
létesítményekkel, eszközökkel teljesítendő közszolgáltatási feladatrészt ellátni.
5.) A fentiekre tekintettel Móricgát Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a
Társulást, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a Kbt. 94.§ (2) bekezdés c) pontjára
tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le,
amelyben a jelenlegi közszolgáltatót hívja fel ajánlattételre. A közbeszerzési eljárás
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tartalma e tekintetben a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátásának
kiegészítése a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési Szilárd
Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projektben
létrejövő létesítmények, eszközök üzemeltetése keretében az ezekkel kapcsolatos
kiegészítő közszolgáltatási feladatok ellátása.
6.) Az önkormányzat a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásban arra vállalt kötelezettséget, hogy a KEOP projektben
létrejövő vagyon pályázati előírások szerinti fenntarthatóságát biztosítja, ennek
megfelelően kerül sor a közszolgáltatási díj meghatározására. Mindezekre tekintettel a
Móricgát Önkormányzat képviselő testülete jelen eseti közbeszerzési szabályzatban
szereplő felhatalmazást azzal a kikötéssel adja a Társulásnak, hogy a Társulás a
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban az ennek megfelelő közszolgáltatási díjképzési
feltételeket előírja.

II.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása
1. Jelen eseti közbeszerzési szabályzattal Móricgát Önkormányzata felhatalmazza a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy az 5.
pont szerinti kiegészítő közszolgáltatási feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást
az Ajánlatkérő Móricgát Önkormányzat nevében eljárva teljes körűen lefolytassa.
2. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a saját
közbeszerzési szabályzata szerint jogosult a közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérők a Társulás tagönkormányzatai és a Társulás
együttesen, és a felhívni kívánt ajánlattevő konzorcium egyes tagjaiban a
tagönkormányzatok tulajdonosok, ezért a Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira
tekintettel a Társulás a közbeszerzési eljárást oly módon köteles lefolytatni, az
eljárásban olyan személyeket köteles bevonni, akikkel szemben az összeférhetetlenség
nem áll fenn.
3. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala a Társulási Tanács feladata, mely
a 224/2004 (VII.22.) Korm. rendelet és a Kbt. 22.§ rendelkezései szerint az ajánlatkérő
nevében az eljárást lezáró döntést meghozó testületnek minősül. Mindezek alapján a
Kbt. 22.§ (5) bekezdése szerinti feltételek ezen testület tekintetében irányadók, azaz a
döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a
bírálóbizottságba, továbbá testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni.
4. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését követően az Önkormányzat
képviselő testülete a közbeszerzési eljárásban a Társulás által a tárgyalás során
véglegesített kiegészítő közszolgáltatási szerződést köti meg a Társulási Tanács által
nyertesként kihirdetett ajánlattevővel.
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III. Záró rendelkezések:
1. E szabályzat 2013. február 13. napján lép hatályba.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései irányadóak
Móricgát, 2013. február 13.
Csontos Máté
polgármester

11. Napirendi pont
Egyebek
Bozó Sándorné jogviszony módosítási kérelme
Csontos Máté – polgármester - Móricgát Művelődési ház dolgozója Bozó Sándorné
kérelemmel fordult a testülethez. Jelenleg a napi munkaideje 6 óra, kéri, hogy napi 8 órás
jogviszonyban foglalkoztassuk. Azzal indokolja kérelmét, hogy a tevékenység jellegéből
adódóan sok időt a Művelődési házban, többet mint napi hat óra. Álláspontom, hogy jelenleg
nem tudjuk a szűkös anyagi lehetőségek miatt foglalkoztatni napi nyolc órás jogviszonyban.
Deli Jánosné – képviselő – ismeri a dolgozó problémáját. A szabadidejét áldozza a munkáért
fel. A túlmunkát nem tudja „lecsúztatni” mert mindig van program, árusítás. A könyvtárnak
szabott nyitva tartása van. Megértem a dolgozó helyzetét.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta

20/2013. (II. 13.) sz. határozat
Bozó Sándorné jogviszony módosítási kérelme
HATÁROZAT
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó
Sándorné Művelődési ház közalkalmazott azon kérelmét
elutasítja, melyben napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyát,
napi 8 órás jogviszonyra kérte módosítani. Kérelmét az
önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel nem tudja
támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
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Ügyrendi Bizottság Beszámolója

Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke képviselő – tájékoztatta a Képviselő-testület
tagjait, hogy az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó
tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. törvény alapján előírt kötelezettségének a polgármester
és valamennyi képviselő eleget tett.

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, így Csontos Máté polgármester a képviselő-testületi
ülést berekesztette.

K.m.f.

Csontos Máté
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző
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