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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. június 28.-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: A Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása, Társulási Megállapodása 

felülvizsgálata 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom önökat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 01. napjától hatályon kívül helyzete a 
helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV törvényt. 
 
Az Mötv. a 146. § (1) bekezdésében kötelezettségként írja elő az önkormányzatok képviselő-
testületei számára, hogy az általuk korábban megkötött társulási megállapodásokat vizsgálják felül és 
amennyiben az indokolt, akkor az Mötv. rendelkezésinek megfelelően módosítsák azt 2013. június 
30. napjáig.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2011. (IV.21.) önkormányzati 
határozatával Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-tesülete …./2011 Ökt határozatával 
hagyta jóvá a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodását, amely ezt követően 2011. május 01. napján lépett hatályba. A társult 
önkormányzatok a megállapodást 2011. decemberében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
módosították. A hatályos megállapodást mellékletként csatolom. 
 
A fentebb hivatkozott jogszabályváltozások alapján az önkormányzati társulások működésének 
szabályait jelenleg nem külön törvény, hanem az Mötv. IV. fejezete tartalmazza. 
 
Az Mötv. valamint a társulási megállapodás összevetése alapján megállapítható, hogy a a 
Társulási Megállapodás tartalmi követelményei az Mötv. 93. §-ának, a társulás 
szervezetére és működésére vonatkozó rendelkezései az Mötv. 94. és 95. §-ának 
megfelelnek, így a megállapodás módosítása nem indokolt.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indítványozzuk az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatását és változtatás elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. június 21. 

Tisztelettel: 
 

 
Forgó Henrik        Kató Pálné 

          polgármester                  jegyző 

  



…./2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása, Társulási Megállapodása 

felülvizsgálata 
 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrád és Csanytelek 
Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálata” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület felülvizsgálta a ……/2011. (……..) Ökt határozatával jóváhagyott, 
…./2011. (…...) Ökt határozatával módosított, Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását és rögzíti, hogy a tárgyi Társulási 
Megállapodás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
irányadó rendelkezéseinek megfelel, módosítása illetve kiegészítése nem indokolt, ezért azt 
változatlan tartalommal helybenhagyja.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csongrád Város Önkormányzata polgármestere (gesztorként) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 
 



 



 



 



 



 


