Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. július 9-i ülésére
Beszámoló a Mélykút-Jánoshalma Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019.
évi működéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Program II. beruházási szakaszának megvalósítása érdekében, a beruházást követő
üzemeltetés útján megvalósuló egészséges ivóvíz biztosítása érdekében döntött a JánoshalmaMélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba (továbbiakban: Társulás) történő
belépésről.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-ának 14.
pontja kimondja, hogy a társulási megállapodás tartalmazza a társulás működéséről
évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. A Társulási
Megállapodás Ellenőrzési és beszámolási kötelezettségről szóló III. 3. fejezet 1. pontja akként
rendelkezik, hogy a polgármester – a Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján –
legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
Fenti beszámolási kötelezettségemnek eleget téve a Társulás 2019. évi működéséről szóló
beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
1. A társulás tevékenysége
A Társulási Tanács 2019. évben 2 alkalommal ülésezett. Első ülését 2019. február 04-én
tartotta, ahol elfogadásra került a Társulási Tanács 2019. évi költségvetéséről szóló határozat,
melyben a költségvetési bevételi főösszegét 0 Ft-tal, a költségvetési kiadás főösszegét 274
977 Ft-tal, a finanszírozási bevétel összegét 274 977 Ft-tal és a finanszírozási kiadások
összegét 0 Ft-tal határozta meg. A Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadására a
Társulási Tanács 2019. április 12-én megtartott ülésén került sor. A 2018. évi költségvetési
bevételek összege 0 Ft-ban és a költségvetési kiadások összege pedig 11 920 Ft-ban került
meghatározásra. A költségvetési kiadások 11 920 Ft-tal haladták meg a költségvetési

bevételeket, a finanszírozási bevételek összege (a Társulás 2017. évi költségvetési
maradványa) 286 897 Ft volt. A költségvetési maradvány összege - a tárgyévi többlet 274 977
Ft összegben került elfogadásra.
2. A társulás 2019. évi pénzügyi helyzetének bemutatása
A Társulás bankszámlájának nyitó egyenlege 2019.01.01-én 191 575 Ft volt. 2019-ben
felmerült banki költségek összege 12 252 Ft, a Társulásnak bevétele nem keletkezett. Év
végén a bankszáma záró egyenlege 179 323 Ft, melyből 153 760 Ft az alapítók befizetésének
összege.
A 2019. évi bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztató anyag jelen előterjesztés mellékletét
képezi.
3. A társulási cél megvalósulása
A Támogatási Szerződés 3. módosítása értelmében a projekt kezdésének időpontja
2012.03.01. a projekt befejezésének időpontja 2015.09.30. volt. A műszaki átadás-átvétel
2015.09.11-én történt meg. A Záró kifizetési kérelem benyújtásának időpontja 2015.10.20-a
volt, elfogadásra 2016.05.12-én került. A megvalósítás során 14 db kifizetési kérelem került
benyújtásra. A Támogatási Szerződés 4 alkalommal került módosításra, valamint 6 db
változás bejelentőt fogadtak el. A záró helyszíni ellenőrzés megállapítása szerint a hatályos
feltételeknek megfelelően a beruházás megvalósult, a vízminőség- javító fejlesztés keretében
megvalósult a két településen a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A beruházás
keretében fejlesztésre került Jánoshalma vízellátó rendszere, a meglévő vízbázisra alapozva új
tisztító technológiát építettek ki a megfelelő minőségű arzén mentes ivóvíz biztosítására,
amelyet az új hálózati szivattyúk juttatnak a települési kitisztított elosztóhálózatba és a
víztoronyba. A mélykúti vízmű telepen is új tisztítótechnológia épült ki és jut az ivóvíz az
átfolyásos rendszerűvé alakított glóbuszba, onnan pedig a kitisztított elosztóhálózaton
keresztül a lakossághoz. A projekt keretében felújították a Mélykút-Öregmajor vízellátását
biztosító kutat és új tisztítórendszer is épült.
A tagönkormányzatok által nyújtott kölcsönök teljes összegében visszafizetésre kerültek.

A projekttel kapcsolatban a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások
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szabálytalansági eljárás annak megállapításával zárult, hogy szabálytalanság nem történt.
2017. július 6-án kelt levélben a Belügyminisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy Mélykút
Város Önkormányzat és a Belügyminisztérium között BMÖNAL-293-1169238-0008
azonosító számon „Jánoshalma- Mélykút Ivóvízminőség -javító Projekt” KEOP-1.3.0./09-112011-0008 tárgyban megkötött támogatási szerződés 16. pontja alapján megküldött BM
Önerő Alap támogatás záró pénzügyi elszámolása határidőben megérkezett és annak
felülvizsgálata megtörtént, a záró beszámoló elfogadásra került. Az Irányító Hatóság az 1.
sorszámú Projekt Fenntartási Jelentést 2017. november 20-án, 2. sorszámú Projekt Fenntartási
jelentést 2018. szeptember 18-án és a 3. sorszámú Projekt Fenntartási jelentést 2019. május
13. napján elfogadta.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati- javaslat elfogadására:
HATÁROZATI-JAVASLAT
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: 2020. július 17.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2020. július 3.
Czeller Zoltán
polgármester

