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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) a KEOP-1.3.0-09/11-2011-0023 azonosító számú „Kék-víz” Észak-

Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekt (továbbiakban: Projekt) és 

a KEHOP-2.1.4-15-2016-00005 azonosító számú ” KÉK-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” második szakaszának megvalósítása” című projekt 

kedvezményezettje. A Társulás működését szabályozó 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 2016. év vonatkozásában e beszámolási kötelezettségre tekintettel az 

alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. 

 

A Tanács 2016. február 15. napján módosította a 2015. évi költségvetését a  Projekt 

Támogatási Szerződésének 5. számú módosítása alapján az elszámolható nettó összköltség 

összegének megfelelően. A Tanács elfogadta továbbá a 2016. évi költségvetést, a kiadási és 

bevételi oldal 42.494 E Ft összeggel került meghatározásra, melynek finanszírozását 1.610 E 

Ft költségvetési maradvány igénybevételével hagyta jóvá. Ugyanezen ülésen elfogadásra 

került a Társulás új Közbeszerzési Szabályzata, az új közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzéseiről szóló szabályzata, valamint az új Szervezeti és Működési Szabályzat és ezzel 

párhuzamosan a Tanács hatályon kívül helyezte a korábbi vonatkozó szabályzatokat.  

 

A Tanács a 2016. március 30. napján megtartott ülésen tájékoztatásra került a ” KÉK-víz” –

Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt támogatásának növeléséről és 

szakaszolásának jóváhagyásáról szóló 1083/2016. (II. 29.) Korm. határozatról. Ugyanezen 



ülésén elfogadásra került a Társulás 2016. évi közbeszerzési terve és a Projekt II. szakaszának 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója kiválasztására irányuló beszerzési eljárásban 

az eljárást lezáró döntés, mely alapján a kiválasztott tanácsadó megkezdhette a II. szakasz 

közbeszerzéseinek előkészítését és lefolytatását. 

  

A Tanács 2016. április 27. napján tárgyalta és fogadta el a Társulás 2015. évi 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást 28.017 E Ft mérlegfőösszeggel, 

valamint tájékoztató hangzott el a Projekt aktuális helyzetéről. 

 

A 2016. október 12. napján megtartott ülésen került sor a Társulás 2016. évi költségvetésének 

módosítására, mely alapján a költségvetési bevételek összege 938.602 E Ft-ban, a 

költségvetési kiadások összege 940.212 E Ft-ban kerültek meghatározásra azzal, hogy a 

költségvetési hiány finanszírozására a költségvetési maradvány nyújt fedezetet. A Tanács  

tájékoztatásra került arról, hogy a Projekt II. szakaszának megvalósításához 2016. augusztus 

10. napján a KEHOP program keretében nyert el támogatást a Társulás, melyre vonatkozó 

Támogatási Szerződést a Társulás Elnöke 2016. szeptember 30. napján aláírta. A mérnök- és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan a Társulási Tanács meghozta az eljárást lezáró döntést. 

 

2016. november 10. napján megtartott Tanács ülésén tájékoztató hangzott el a Projekt 

megvalósításának aktuális helyzetéről, valamint lezáró döntés született a „Projekt II. 

szakaszának megvalósításához szükséges tervek elkészítése és építési munkák elvégzésére a 

„FIDIC Sárga Könyv alapján” tárgyban kiírt tervezési- és építési közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan, azonban a szerződés megkötésére nem került sor tekintettel arra, hogy a 

közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány nem támogató tartalommal került kiadásra.  

 

A 2016. december 13. napjára szabályszerűen összehívott Tanács ülése nem volt 

határozatképes a megjelent tagok számára tekintettel, ennek megfelelően a Tanács határozatot 

nem fogadott el, azonban tájékoztató hangzott el a Projekt II. szakaszának helyzetéről.   

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti beszámolóban foglaltak elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 

 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által 

előterjesztett 260-169/2017. számú fenti tárgyban készített beszámolóban foglaltakat 

elfogadta. 
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