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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2014. október 22-én tartandó alakuló ülésére 

 

Tárgy: Egyes önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

I. A „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás képviselőjének megválasztása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 494/2009. (XII. 17.) KH számú határozatában 

úgy döntött, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében a 

„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz 

(továbbiakban: Társulás) csatlakozik és a Társulás Társulási Megállapodását elfogadja. 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása közvetett 

módon befolyásolta a helyi önkormányzati társulások működését – így a „Kék-Víz” – Észak-

Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működését is – mivel a 

társulási tanács összetétele a választásokat követően változhat. A Társulás folyamatos 

működésének biztosítása érdekében a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a 

választásokat követően mielőbb szükséges az őket képviselő tagok delegálásáról dönteni. 

 

A Társulási Megállapodás III.4. pont 2. a) alpontja szerint a Társulás legfőbb döntéshozó 

szerve a tagok polgármestereiből, vagy más delegált képviselőkből álló Társulási Tanács, 

azaz a választáson mandátumot szerzett polgármesterek automatikusan a társulás tagjai. A 2. 

b) alpont szerint a Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig 

tart. Az elnök (vagy alelnök) az önkormányzati választást követően a tanács új tagjainak 

hivatalba lépéséig ügyvivői intézkedéseket jogosult és köteles ellátni, kötelezettséget nem 

vállalhat, személyi kérdésben nem dönthet. 

 

A Társulási Megállapodás fenti rendelkezései alapján tehát szükséges döntenünk arról, hogy 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jövőben ki képviseli a Társulási 

Tanácsban. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



A 2. e) alpont szerint bármely alpolgármester külön meghatalmazás nélkül helyettesítheti a 

delegált tagot és lehetőség van eseti helyettesítésre meghatalmazással. Ugyanezen alpont 

szerint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége van plusz egy főt 

delegálni a Társulási Tanácsba, aki „nem rendelkezik szavazati joggal, a határozatképesség 

megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, azonban Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése által első helyen megválasztott delegált helyett külön meghatalmazás nélkül 

eljárhat, és a delegált jogai illetik meg”. E második helyen delegált személy a Társulási 

Tanács erre irányuló határozatával alelnöki tisztséget nyer el, és a tanácsülések közötti 

időszakban folyamatos és rugalmas ügyintézést lát el.  

 

A korábbi választási ciklus végéig az elnöki tisztséget az általunk delegált Prof. Dr. Sztachó-

Pekáry István, az alelnöki tisztséget a második helyen delegált Dr. Iványosi Szabó András 

látta el.   

 

Javaslom, hogy Társulási Tanácsba ismét a korábbi két tagot, változatlan jogállással delegálja 

a közgyűlés.  

 

 

II. A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, 

Helvécia Község Önkormányzata és Ballószög Község Önkormányzata 2005. január 10-én 

konzorciumi szerződést kötöttek a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési 

program megvalósítása érdekében. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

konzorciumi szerződésben szereplő önkormányzatok képviseletében 2005. január 31-én a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal a program megvalósítása érdekében a 

2003/HU/16/P/PE/019 számú Támogatási Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) 

megkötötte.  

A konzorcium tagjai a konzorciumi szerződés megkötésével egy napon Társulási 

Megállapodást kötöttek a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 7. § alapján a program adminisztrációs és pénzügyi feladatainak 

ellátása érdekében. A feladat ellátásával megbízott Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata lett. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) korábban hatályos 157. § a) pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2013. január 1-én hatályát vesztette. A 

szintén korábban hatályos Mötv. 146. § (1) bekezdés szerint a törvény hatályba lépése előtt 

kötött társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni és az Mötv. 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani a törvény hatálybalépését követő hat hónapon 

belül.  

 

A Társulási Megállapodás 4.1.1. pontja szerint a „társulási tanácsot a társult önkormányzatok 

polgármesterei, vagy a képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a 



tagönkormányzatok közötti megállapodásokban meghatározott számú szavazattal 

rendelkeznek”. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagypál Sándort delegálta, egyben ő látta el 

a Társulás elnöki feladatait a Társulási Megállapodás 12.1.2. pontja szerint. A megbízatása az 

önkormányzati ciklus végéig tartott.   

 

A fentieknek megfelelően javaslom, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Kovács Ferencet tagként a Társulási Tanácsba delegálja, egyben kezdeményezem, hogy a 

Társulási Tanács őt a Társulás elnökének megválassza.   

 

A Társulási Megállapodás 2. pontja a tagönkormányzatok aláírásra jogosult képviselőinek 

változása miatt módosításra, a 12.1.2. pont törlésre kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a két határozat-

tervezetet. 

 

 

Kecskemét, 2014. október 16. 

 

 

                                                                                Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…..…./2014. (X. 22.) határozata 

I. A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás képviselőjének megválasztása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 729-535/2014. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a „Kék-Víz”– Észak-Bács-

Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István képviselőt delegálja és kezdeményezi, hogy őt a 

társulási tanács elnöknek válassza meg.  

 

2. A közgyűlés továbbá úgy dönt, hogy a Társulási Megállapodás III.4. pont 2. e) 

alpontjára figyelemmel, az ott írt képviseleti joggal ún. második helyen Dr. Iványosi 

Szabó Andrást delegálja, és javasolja őt a társulás alelnökének megválasztani. 

 

 

Felelős : Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…..…./2014. (X. 22.) határozata 

 

II. A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 729-535/2014. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Kecskeméti 

Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába Kovács Ferencet delegálja és kezdeményezi, hogy őt a társulási tanács 

elnöknek válassza meg. 

 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és –

kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a határozat mellékletét 

képező tartalommal fogadja el.  

 

3.  A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős : Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 

 


