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749-5/2012. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. októberi ülésére 
 

Tárgy:  Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás  Megállapodásának jóváhagyása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület a 17/2012. (III. 01.)  Ökt határozatával csatlakozott 
a Szekszárdi székhelyű tárgyi Társuláshoz, elfogadva a Társulási Megállapodásban, annak módosításában 
foglaltakat és felhatalmazást adott annak testület nevében való aláírására. 
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a Társulási Tanács 1/2012. (IV. 2.) határozatával elfogadta 
önkormányzatunk (további 21 önkormányzattal együtt) csatlakozását akként, hogy a Társulást alapító 
tagok önkormányzatainak Képviselő-testületei minősített többségi határozatával való jóváhagyását 
követően kerülhet sor a fenti képviselő-testületi határozat érvényesítésére, annak a soron következő 
Társulási Tanács ülésen határozatba foglalására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Áttanulmányozva az előterjesztéshez csatolt Társulási Megállapodásban írtakat leszögezhetjük, hogy a 
megállapodás kölcsönös előnyökön alapul, megfelel a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvényben rögzített elvárásoknak és biztosítékot jelent településünk lakossága számára magas műszaki, 
technikai színvonalú, környezetet kímélő rendszerű, biztonságos szolgáltatás nyújtására. Nem 
elhanyagolható szempont a vízi-közmű törzsvagyon kezelése, annak bérbe, használatba adásából származó 
üzemeltetési díj vízi-közmű rendszer fejlesztésére való visszaforgatása. Fontos szempont az is, hogy a 
2013. május 1. napjától felálló, Víziközmű Zrt által kötendő Közszolgáltatási Szerződés létrejöttével (a 
most hatályos közszolgáltatási szerződés egyidejű megszüntetésével) a KÉBSZ Kft vízi-közmű 
szolgáltatásban résztvevő alkalmazottai a Víziközmű Zrt alkalmazottaivá válnak úgy, hogy a Víziközmű 
Zrt a KÉBSZ Kft székhelyén fióktelepet hoz létre és ekként működteti legalább 5 évig folyamatosan. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés megvitatását, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételét, a csatolt 
határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2012. október 24. 
 

Tisztelttel: 
 
 

 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 
 
…/2012. (X. 26.) Ökt határozat 

 
 

  



 
Tárgy: Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás  Megállapodásának jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta fenti tárgyban a polgármester és 
a jegyző közös írásos előterjesztésében foglaltakat, figyelembe vette az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyra irányuló 
véleményét és ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Társulási Megállapodást változtatás nélkül 
jóváhagyta és kezdeményezi annak Társulási Tanács általi jóváhagyását. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

a tárgyi Társulási Megállapodás aláírására. 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő képviselő-testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás (7100 Szekszárd, Béla Király tér 

8.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester által 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 


