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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás Ellenőrzési és beszámolási kötelezettségről szóló III.3. fejezet 1. 
pontja szerint a „polgármester – a Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján – legalább 
évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.” A 2014. év vonatkozásában e 
beszámolási kötelezettségre tekintettel az alábbiakról kívánom tájékoztatni a Tisztelt 
Közgyűlést:   
 
A Társulási Tanács 2014. évben 5 alkalommal, február 11-én, március 27-én, április 25-én, 
szeptember 12-én, október 30-án tartott ülést, melyek közül határozatképtelenség miatt ülés 
nem maradt el.  
 
A Társulási Tanács 2014. február 11-én fogadta el a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 
határozatát, amely a költségvetési kiadás és bevételek összegét is 10 086 055 E Ft-ban 
határozta meg.  
 
A Társulási Tanács 2014. március 27-én megtartott ülésén fogadta el a Társulás 2014. évi 
közbeszerzési tervét, amely a mechanikai hálózattisztítás feladatainak eljárását foglalta 
magában. A közbeszerzési eljárás kiírására azonban a projekt elhúzódása miatt csak 2015. 
évben kerül sor. 
 
A Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadására a Társulási Tanács 2014. április 25-én 
megtartott ülésén került sor. A 2013. évi költségvetési bevételek összege 1 022 080 E Ft, a 
költségvetési kiadások összege pedig 1 007 317 E Ft, a pénzmaradvány összege a tárgyévi 
költségvetési többlet 14 763 E Ft volt. 
 
A Társulás 2014. évi költségvetésének módosítására 2014. szeptember 12-én megtartott 
Társulási Tanács ülésen került sor. A módosításra a saját forrás kiegészítéséhez a 
Belügyminisztériummal vissza nem térítendő támogatás nyújtása tárgyában kötött támogatási 
szerződés módosítása miatt került sor, tekintettel arra, hogy a támogatás kifizetésének 
pénzügyi ütemezése változott és növekedett az elszámolható nettó összköltség összege. A 
költségvetés kiadási és bevételi főösszege 9 573 540 E Ft összegben került meghatározásra. 
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A hatályos Társulási Megállapodás III 4. 2.b) és o) alpontjai alapján a Társulási Tanács 
elnökének, alelnökének, illetve a 3 tagú Ellenőrzési Bizottságnak a megválasztására a 2014. 
október 30-án tartott ülésen került sor. 
 
A Társulási Tanács a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás elnökévé Prof. Dr. Sztachó-Pekáry Istvánt, alelnökévé dr. Iványosi 
Szabó Andrást választotta meg, az Ellenőrző Bizottság tagjaivá Balogh Károlyt (Helvécia 
Nagyközség polgármesterét), Veszelka Mihályt (Városföld Község polgármesterét) és 
Somogyi Lajost (Ballószög Község polgármesterét) választotta meg.  
 
A projektmenedzsment szervezet a Társulási Tanács ülésein minden alkalommal szóbeli 
tájékoztatást adott a projekt aktuális állásáról a Társulási Tanács részére. 
 
A projekt előrehaladása: 
A kivitelező 2014 januárjában megkezdte a tervezési munkákat. A kivitelezést 2014 
szeptemberében kezdte meg a vállalkozó, a kivitelezés vállalkozási szerződésben foglalt 
befejezési határideje 2015. március 15., azonban a vállalkozó jelezte, hogy ez az időpont a 
munkálatok nagyságára való tekintettel nem tartható.  
A megvalósulási határidő meghosszabbítása miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált 
szükségessé, melynek elfogadását követően a megvalósítási határidő 2015. szeptember 30-ra 
változik, valamint a tartalékkeretből felhasználásra kerül nettó 178.733.061,- Ft. A 
szerződésmódosítást a közbeszerzési szakértő, a Közreműködő Szervezet valamint a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya is jóváhagyta.  
A Közreműködő Szervezet hivatalos tájékoztatása alapján a projekt pénzügyi zárása nem 
lehet későbbi, mint 2015. szeptember 30., ennek megfelelően az IKO Helvécia Mérnöki 
Konzorcium tájékoztatása alapján az utolsó műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja: 
2015. június 30., ezt követően kezdődhet meg az utolsó projektelem vonatkozásában is a 
próbaüzem.  
A projekt által érintett állami tulajdonú területek vonatkozásában egyeztetések zajlanak a 
területek vagyonkezelőivel. A közutat érintő területek vonatkozásában kártalanítási 
megállapodások megkötése szükséges, mellyel összefüggésben folyamatban van a 
kártalanítási díjak mérséklése a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal. Az 
egyeztetések eredményeként előreláthatólag 2015 március végére megkötésre kerülnek a 
mérsékelt díjakat tartalmazó kártalanítási megállapodások. 
 
A projekt kivitelezési munkái folyamatosan zajlanak, a mérnökszervezet által folyamatosan 
kiadásra kerülnek a munkakezdési engedélyek a vállalkozó részére.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére. 
 
Kecskemét, 2015. március 6. 
 
 
 

                                                                   Szemereyné Pataki Klaudia                                               
                                                                    polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 31- 145/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
A Közgyűlés elfogadja a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia 

Határidő: értelemszerűen 
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