
   Kivonat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. április 15. napján megtartott
ülésének jegyz könyvéb l

24/2011. (IV. 15.) 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

K.m.f.

Forgó Henrik s. k. Kató Pálné s. k.
polgármester     jegyz

A kivonat hiteléül: Bori Sándorné
              jegyz könyvvezet

Csanytelek, 2011. április 19.


