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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. decemberi ülésére

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának
           kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy fenti tárgyban a Képvisel -testület 24/2011. (IV. 15.) Ökt határozatával
döntött arról, hogy a Csongrádi Kistérség települései közül Csongrád Város Önkormányzatával
Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulást hoz létre 2011. május 1. napjától határozatlan
id re Társulási Megállapodás megkötésével, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 41. § (1)
bekezdésében és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 2. §-ában biztosított jogkörében eljárva.
Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere arról adott tájékoztatást, hogy a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi-, Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya Sz01/7054/2011. szám alatt (az
el terjesztéshez csatolt) törvényességi észrevételt tett a tárgyi aláírt megállapodás több pontjára, a fenti
idézett két jogszabályban foglaltakkal nem mindenben egyez , attól eltér  tartalma miatt.
A törvényességi észrevételben tett javaslatokat elfogadva az el terjesztéshez mellékelt eredeti társulási
megállapodást módosító megállapodást annak megfeleltetve a csatolt formában terjesztjük be a Képvisel -
testület elé,kezdeményezve a Társulási Megállapodás aláírására való felhatalmazás megvitatását.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk az el terjesztésben foglaltak és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. december 06.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


......./2011. (XII. …) Ökt határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának
           kezdeményezése

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztést és
ezen határozathoz 1. mellékleteként csatolt tárgyi Társulási Megállapodás módosítását változtatás
nélkül jóváhagyja és felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen megállapodás aláírására.

Végrehajtás határideje: 2011. december 31.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: Társulási Megállapodás aláírását követ  soros ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Társulás Elnöke (Csongrád),
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben),
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je,
- Irattár









2. számú melléklet

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMIN SÉG-JAVÍTÓ

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA



1.

Csongrád Város Önkormányzata

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

képviseli: Dr. K rösi Tibor polgármester

2.
Csanytelek Község Önkormányzata

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

képviseli: Forgó Henrik polgármester

települési önkormányzatok képvisel -testületei mint tagönkormányzatok elhatározták, hogy a
Csongrádon 2011. áprilisában aláírt Társulási Megállapodást módosítják az alábbiak szerint:

1.

A társulási megállapodás bevezet  része az alábbiakra módosul:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében, és a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. CXXXV.
törvény 16. § alapján egyes ivóvízmin séget-javító feladatok elvégzésének
összeghangolására a résztvev  önkormányzatok a következ kben állapodnak meg:

2.

A társulási megállapodás 9. bekezdés e) pontjának 4. alpontja helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
A Társuláshoz történ  csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,

3.

A társulási megállapodás 10. bekezdésének l) és o) pontjai törlésre kerülnek, az m) pont
alatti szöveg megjelölése l) pontra, az n) pont alatti szöveg megjelölése m) pontra
módosul.

4.

A társulási megállapodás 14. bekezdése az alábbiakra módosul:

     A társulás ellen rzését a képvisel -testületek saját tagjaik közül delegált képvisel kkel
látják el. A Társulási Tanács tagjai képvisel -testületeiknek beszámolnak a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységükr l, a társulás tevékenységér l, pénzügyi helyzetér l,
a társulási cél megvalósulásáról.



5.

A társulási megállapodás 15. bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul:

b) A Társulási Tanács min sített többséggel hozott döntésével nyilatkozik a befogadási
szándékáról, aminek fennállása esetén a belépésr l a csatlakozni kívánó
önkormányzat képvisel -testülete dönt. A csatlakozás akkor válik joghatályossá,
amikor a belépés kérdésében hozott döntést a csatlakozó a Társulás elnökéhez
megküldi.

6.

A társulási megállapodás 13. bekezdése az alábbi új g) és h) pontokkal egészül ki:

g) Az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési
kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti vagy a társulási
megállapodásban meghatározott önkormányzat (a továbbiakban: székhely
önkormányzat) a fizetési határid t követ  15. naptól a fizetési kötelezettséget nem
teljesít  önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás
alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult.

h) Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésér l
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat
ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be.

Szerz  Felek jelen társulási megállapodást módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben
megegyez t, jóváhagyólag írták alá a szükséges képvisel testületi felhatalmazás birtokában.

Csongrád, 2011. december

Aláírások:

                     Dr. K rösi Tibor                                                     Forgó Henrik
                         polgármester                                                        polgármester
-


