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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete a 28/2013.(V.30.) határozatával döntött a Nagykun Hagyományőrző 

Társulás (továbbiakban: társulás) működtetésére kötött megállapodás legutóbbi módosításáról. 

 

A társulási tanács tagjainak képviseletére jogosult személyek, a társuláshoz tartozó települések változó 

lakosságszáma, valamint a költségvetési koncepció miatt szükséges módosítani a társulási megállapodást. 

 

A költségvetési koncepció egyik legfontosabb irányelve a társulás fenntartásával, működtetésével 

kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke. A társulás tagdíja több 

mint tíz éve változatlan. Az áfa kulcs mértékének növekedése és az infláció miatt a programok 

megrendezése és a könyvek kiadása egyre több pénzbe kerül, ráadásul a települések lakosságszámának 

csökkenése miatt a társulásnak minden évben kevesebb bevételből kell gazdálkodnia. A bevételek 

növelése érdekében javasolja a társulás, hogy az eddigi 30 Ft/lakos hozzájárulás helyett a társult 

önkormányzatok magasabb összegű hozzájárulást fizessenek 2015. évtől kezdődően. A társulás a tagdíj 

16,67 %-os növelésére tesz ajánlást, amely lakosonként 5 Ft növekedést jelent. Ez a mértékű emelés 

ellensúlyozza a lakosságszám csökkenéséből adódó bevételcsökkenést és az infláció hatását. 

 

A módosítások érvényességéhez a társult önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott 

egybehangzó határozata szükséges. 

 

A társult önkormányzatok működtetésére kötött megállapodás módosításait az előterjesztés melléklete 

dőlt betűvel szedve tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat 

elfogadására: 

 

______/2014.(XII.11.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 87. §-ában biztosított hatáskörében eljárva – a Nagykun Hagyományőrző 

Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat szerint fogadja el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Ezzel egyidejűleg a 28/2013.(V.30.) képviselő-testület határozat hatályát veszti. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Kisújszállás Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

4. Karcag Város Önkormányzata, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
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5. Berekfürdő Község Önkormányzat, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

6. Kenderes Város Önkormányzata, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

7. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata, 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

8. Túrkeve Város Önkormányzata, 5421 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

9. Kunhegyes Város Önkormányzata, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 

10. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet, Helyben 

11. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

 

Kétpó, 2014. december 8. 

 

Keresztes Péter Pál 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

 


