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1261/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. áprilisi  ülésére

Tárgy: Csongrád és Csanytelek ivóvízmin ség javító önkormányzati társulás létrehozása

Tisztelt Képvisel -testület!

Közismert  tény  mind  a  regionális  ÁNTSZ,  mind  az  Országos  Tiszti  F orvosi  Hivatal,  mind  az
Egészségügyi Minisztérium államtitkára szakmai véleményével megállapította, hogy a Csanyteleki ivóvíz
nem szennyezett, viszont hatáskör hiányában az ivóvízmin ség-javításra kötelezett önkormányzatok
listájáról levenni nem tudja.
- Fentiek miatt 2010. január 23-án Varga Zoltán miniszter úrhoz fordultam, aki 2010. február 8-i
válaszában közölte, hogy levelemet „további intézkedésre áttette a KVVM vízügyi szakállamtitkárához”.
A KVVM-t l azóta, mind a mai napig válasz nem érkezett.
- Csongrád Város Önkormányzata a képvisel -testülete által 2010. február 19-én hozott határozata
értelmében kilépett az ivóvízmin ség-javító konzorciumból, Felgy , illetve Tömörkény községek a
korábbiakkal ellentétes értelm  álláspontokat kapott ivóvízmin ség-javításra való kötelezettsége
vonatkozásában, de mindkét település elutasította a konzorciumban való részvételt, illetve az
ivóvízmin ség-javító társulás létrehozását.
- Fentiek miatt Csanytelek sem szolgáltatott adatot a létrehozandó társuláshoz, mert egyrészt nem kaptunk
választ a KVVM-t l (a „hallgatást beleegyezésként” értelmeztük, azaz a szakma álláspontjának
elfogadására Csanytelek ivóvizének min sége megfelel sége tárgyában), másrészt nem is volt kivel társulni
Csongrád kistérségben.
- 2010. április 21-én a DARFÜ értesítést küldött Csanytelek Község Önkormányzata számára, hogy az
„NFÜ részér l az a döntés született, hogy a pályázat beadásával nem számolnak, az el készítés a társulás
esetében nem folytatható.”
- Tudomásul véve a fentieket, Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 83/2009. (XII.
18.) Ökt, 25/2010. (V. 28.) Ökt határozatot hozta, illetve a 26/2010. (V. 28.) Ökt határozatában – annak
el terjesztésében foglaltaknak megfelel en – Csongrád Város Önkormányzata Polgármesterével kívánt
tárgyalni vízbiztonságot fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházások közös
megvalósítására létrehozandó önkormányzati társulásról.

Csongrád Város Alpolgármestere által 2011. március 28.-án kezdeményezett megbeszélést településeink
közös ivóvízmin ség-javító társulásának létrehozása tárgyában. Az ott elhangzottaknak megfelel en
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete - a lakosság érdekeit figyelembe véve - továbbra is
fenntartja részvételi szándékát vízbiztonságot fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító
beruházások közös megvalósítására létrehozandó önkormányzati társulásban, amennyiben a létrehozandó
társulás Társulási Megállapodása lehet vé teszi a deklarált önkormányzati célok megvalósítását.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom tárgyi el terjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és annak változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. április 08.
Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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…../2011. (IV…) Ökt határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek ivóvízmin ség javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás jóváhagyása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tárgyi írásos el terjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete meger síti abbéli szándékát, hogy a település
vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházás megvalósítása
érdekében a 83/2009. (XII. 18.) Ökt határozatában foglaltakat hatályban tartva Csongrádi
Kistérség települései közül Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testületével társul.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Csongrád Város Önkormányzata képvisel -
testületével közösen „Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati
Társulása” elnevezéssel 2011. 05. 01. napjától határozatlan id re önkormányzati társulást hoznak
létre, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2.
§ és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörükben eljárva.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete ezen határozat 1. mellékleteként csatolt 2.)
pontban nevesített Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását változtatás nélkül
jóváhagyja és egyben felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyz t ezen
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása aláírására.

4.) A képvisel -testület Forgó Henrik polgármester urat delegálja az önkormányzati társulásba és utasítja
arra, hogy az önkormányzati társulásban a képvisel -testület által eddig meghozott tárgyi határozatai
érvényesítésével képviselje a település érdekeit. A képvisel -testület felhatalmazza polgármester urat
arra, hogy kötelezettségvállalást az önkormányzat adott évi költségvetésér l szóló hatályos
önkormányzati rendeletében foglalt mértékig tegyen.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  Társulási Megállapodás aláírását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Csongrád Város Polgármestere és általa
- Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Csongrád)
- DARFÜ Kht (Szeged)
- Forgó Henrik polgármester (Helyben)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


