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E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. novemberi ülésére 

 
Tárgy:  Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy Képviselő-testület a 77/2012. (X. 26.) Ökt határozatával hagyta jóvá az 
Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodását.  Előző 
Képviselő-testületi ülésen már tájékoztatást adtam az időközben módosult jogszabályokról és arról, hogy 
célszerűbb lenne településünkhöz közelebb lévő Társulásba belépni, ahhoz azonban ezt a fennálló 
tagságunkat meg kell szüntetni.  
A Társulási Megállapodás IX/1 1.2 pontjában foglaltaknak megfelelve kezdeményezem tagságunk 
2012. december 31. napjával való  f e l m o n d á s á t  az alábbi indokokra hivatkozással: 
 

- a Képviselő-testület a fenti csatlakozásra vonatkozó döntését az akkor rendelkezésére álló 
információk és vonatkozó hatályos jogszabályok ismeretében a végrehajtási rendeletek és kellően 
megalapozott információk hiányában  hozta meg csatlakozásra irányuló döntését; 

- a településen folyamatban lévő szennyvíz beruházás lebonyolítása komoly szervezeti, logisztikai 
problémák sorát vetíti előre, amely egy, a településhez közelebb eső szolgáltatóval könnyebben 
oldható meg; 

- az azonos járási (kistérségen) belüli települések tárgyi érdekazonossága nagyobb előnyökkel járhat; 
- Csongrád Város Önkormányzata (a Társulás egyik Tagtelepülése) képviselőjével előzetes egyeztetést 

folytattam, így megfelel településünk a Társulási Megállapodás IX/1 pontban foglalt elvárásnak; 
- méltányolandó a központi jogalkotó késedelméből eredő jogszabályok nem léte, ill. a meglévők 

módosulása által előállt változások (lakosegyenérték, működési engedély, foglalkoztatás, ivóvíz 
díja, stb.) okozta bizonytalanság. 

       
      

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztés megvitatását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
     
 
Csanytelek, 2013. november 23.       
 
     Tisztelettel: 

Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 



…/2012. (XI. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és 
Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodása IX/1 1.2 pontjában foglaltaknak megfelelve 
jóváhagyja  Csanytelek Község Önkormányzata tagsági jogviszonyának 2012. december 31. 
napjával való  felmondását. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a tagsági jogviszony 

megszüntetésével összefüggő nyilatkozatok megtételére. 
Végrehajtás határideje: folyamatos, legkésőbb 3012. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  kilépés elfogadását követő Képviselő-testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás (Szekszárd) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 
 


