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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Ügyrendi Bizottsága

2011. április  12-én (hétf n) de. 9,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága 2011. április
             12-én (hétf n) de. 9,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt ülésér l.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnök
Forgó János bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet bizottság tagja
Dr. Papp Erika bizottság tagja
Tápai Gáborné bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet

Bali József bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  mind az 5 tag jelen van.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

1.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Forgó Henrik polgármester
Társulás létrehozása, a Társulási Megállapodás véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatásul elmondta, hogy a Csanyteleki ivóvíz nem szennyezett, viszont az ivóvíz
min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint
településünk a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában min ségi kifogással érintett települések listáján
nyilvántartott ivóvízmin ség-javítására kötelezett önkormányzatok között szerepel ezért az önkormányzat
tagja volt a DARFÜ Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító programnak. A DARFÜ 2010. április 21-én
értesítést küldött arról, hogy döntése értelmében ivóvízmin ség-javítására pályázat beadásával nem számol.
Csongrád Város Alpolgármestere 2011. március 28.-án megbeszélést kezdeményezett a két település
(Csongrád és Csanytelek) közös ivóvízmin ség-javító társulásának létrehozására vízbiztonságot fokozó,
valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházások közös megvalósítására, melyre a képvisel -testület
korábbi felhatalmazást adó határozatai alapján került sor. Szólt a Társulási Megállapodás tervezetében
foglaltakról, melynek szövege nem végleges, hiszen Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testülete
még nem tárgyalta, tehát ez els  olvasatban kerülhet jóváhagyásra. Ismertette az önkormányzati társulás
alakítását lehet vé tev  jogszabályokban foglaltakat. Javasolta az el terjesztés és határozati javaslat
megvitatása után annak elfogadását és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság, majd képvisel -testület elé terjesztését – változtatás nélküli – elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett el terjesztés és határozati javaslat Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és képvisel -testület elé terjesztését.
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását, annak határozatban történ
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

14/2011. (IV. 12.) ÜB határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 26. § (2) bekezdés dd) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel - testület tagjai (Helyben)
PEFTB tagjai (Helyben)

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el, így Bali József bizottsági elnök megköszönte az
ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Bali József Kató Pálné
ÜB elnök jegyz


