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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete  
2010. májusi ülésére 

 
Tárgy: Ivóvízminőség javító programban való részvétel alternatíváinak véleményezése 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy fenti tárgyban a Képviselő- testület már több ízben is kapott tőlünk 
tájékoztatást, melyet a könnyebb érthetőség  és követhetőség érdekében összefoglalva rögzítünk az 
alábbiak szerint: 
 

- a Képviselő- testület a 47/2009. (IX. 14.) Ökt határozatával úgy döntött, hogy addig marad a Dél-
aföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában tag, amíg a megvalósíthatósági tanulmány és annak 
tervdokumentációi alapján készült elvi vízjogi engedélyt kézhez kapja. 

 
Önkormányzatunkhoz a tervek készítője 2010. január 26. napján megküldte településünkre általa 
elkészített elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációkat, majd ennek birtokában az ATIKÖTEVIFE 
a 71.091-1-7/2010. iktatószám alatt kiadta településünkre az elvi vízjogi engedélyt 2010. április 21. 
napján. A DARFÜ 2010. április 21. napján kelt értesítése értelmében a program keretében sem a 
tervdokumentációk, sem az elvi engedély kiadása nem lehetséges. Ennek ellentmond a konzorciális 
szerződésben foglalt azon kitétel, miszerint minden tag ingyenesen szerez használati jogot a tervek felett 
még akkor is, ha tagsága megszűnik. 
 

- Az Egészségügyi Minisztériumból a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba áttett tárgyi 
dokumentumok ellenére érdemi intézkedés nem történt, ezért  a Képviselő- testület 83/2009. 
(XII. 18.) Ökt határozata felhatalmazása szerint eljárva az Önkormányzati Minisztérium 
megkeresésére került sor, az összes érintett dokumentáció megküldésével 2010. január 23. napján.   

 
- Az Önkormányzati Minisztérium 2010. február 15. napján küldött tájékoztatása szerint 

illetékességből áttette a hozzá megküldött dokumentációkat a felterjesztett kezdeményezésünkben eljárni köteles, 
hatáskörrel rendelkező Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízügyi szakállamtitkárához, 
akitől a mai napig sem érkezett válasz.  

 
Önkormányzatunk jelenleg még tagja a programnak, mivel a hatályos Kormányrendelet 
módosítását egyik minisztérium sem terjesztette elő, ill. érdemi intézkedésre nem került sor.  
 
- A DARFÜ a 2010. április 21. napján keltezett levelében arról értesítette önkormányzatunkat, hogy a 
program keretében a Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzatai részvételével 
tervezett ivóvízminőség-javító önkormányzati társulással a pályázat beadásánál tovább nem 
számolnak, mivel a képviselő- testületek nem hoztak érdemi döntést ezen társulás megalakításáról, ill. arról az 
ügynökséget nem tájékoztatták.  
 
A programon belül létrehozandó önkormányzati társulás megalakítása érdekében Csongrád Város  
Önkormányzatával (a korábbi felhatalmazás szerint) érdekegyeztető és érdekérvényesítő tárgyalások alapján szakmai 
munka folytatására addig sikeresen és jogszabálynak való megfeleléssel nem kerülhetett sor, amíg az illetékes szerv hivatalos 

  



álláspontja nem ismert. Kétségtelen, hogy a fent írtak következtében önkormányzatunk minden olyan 
feltételnek nem tudott megfelelni, ill. határidőben eleget tenni, amelyet a DARFÜ elvárt. 
 
A DARFÜ illetékese telefonon történt tájékoztatása szerint önkormányzatunkat az NFÜ kizárta a 
programból, mely döntést magában foglaló határozatot rövidesen rendelkezésünkre bocsátja. 
 
Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk nem ennek a tervnek való megvalósításában gondolkodik, így javasoljuk a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programból való kizárás tényének elfogadását, és egyben 
Csongrád Város  Önkormányzatával társulás létrehozása tárgyában tárgyalásra való felhatalmazás 
megadását. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Indítványozzuk fenti előterjesztés megvitatását és a csatolt határozat javaslat változtatás nélküli 
elfogadását.  
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2010. május 20. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
             polgármester                                        jegyző 
 
 
 
 
……../2010. (V. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Dél-alföldi Ivóvízminőség- javító program pályázatából való kizárás elfogadása 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadta a  DARFÜ  Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség régiófejlesztési igazgatóhelyettese által 2010. április 21. napján 
kelt értesítésében foglaltakat, miszerint az ivóvízminőség-javító programból, ill. pályázat 
benyújtásából kizárta Csanytelek Község Önkormányzatát.   

2.) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a hatályos konzorciumi 
szerződés szerinti eljárás végrehajtására. 

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- DARFÜ (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 



 
 
 
……../2010. (V. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás alakítása 
 

Határozati    ja v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat elfogadva, a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programból való kizárás tudatában, felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat arra, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében tárgyalást 
folytasson Csongrád Város  Önkormányzata Polgármesteréivel Ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás 
létrehozásáról.  
 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: tárgyalásokat követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere 
-     Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben) 
-     Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 


