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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete novemberi ülésére 
 
Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
       
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ivóvízminőség-javító program megvalósítására létrehozott 
önkormányzati társulás Csongrád Város Önkormányzata és Csanytelek Község Önkormányzata között 
alap megállapodásban rögzítette a közös célkitűzés főbb alapelveit 2011. áprilisában. Ezen alap 
megállapodás 2011. decemberében módosításra került törvényességi észrevételezés okán. A módosított 
alap megállapodás bevezető részében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 41. § (1) 
bekezdésére, valamint az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV 
törvény 16. §-ában rögzített felhatalmazásra került hivatkozás a társulás alapelveinek megfogalmazásában. 
Időközben az Európai Uniós tagsággal összefüggő derogációs kötelezettségekkel kapcsolatosan külön 
kormányrendelet került elfogadásra és módosult az önkormányzati törvény is. Ebből eredően 
mindenképpen módosítani kell a fentiekben rögzített alap megállapodás jogszabályi hivatkozási részeit és 
egyéb kiegészítések is indokoltak. Az ivóvízminőség javítására irányuló közös pályázat, melyet Csongrád 
Város Önkormányzata nyújtott be (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034 azonosító szám) 2013. októberében 
elbírálásra került és támogatást nyert a két önkormányzatnál külön-külön megvalósítandó fejlesztési 
célkitűzés. A támogatói döntésről szóló értesítésben viszont rögzítésre került az is, hogy a jelenleg 
hatályban lévő Társulási Megállapodásban nem került rögzítésre, hogy a végrehajtandó fejlesztés kapcsán 
keletkező vagyon hogyan került felosztásra, aktiválásra az érintett önkormányzatoknál. Erre vonatkozóan a 
jelenlegi megállapodás módosításában külön pontban (14. pont) került rögzítésre, hogy a társulás 
beruházásával keletkező vagyon a két településen külön-külön kerül elszámolásra, aktiválásra és ebből 
eredően az egyes önkormányzatok saját vagyonként elkülönülten tartják nyilván a beruházással létrejövő 
vagyongyarapodást.  
 

Tisztelet Képviselő-testület!   
 
Az előterjesztésben rögzítettek alapján elkészített egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodást  
az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, mely a két önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyása 
után lép hatályba. Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. november 25. 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 Polgármester             jegyző 

  



 
 
 
…../2013. (XI. 29.) Ökt határozata 
 
 
Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
   
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád és Csanytelek 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 1. mellékletben foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület  felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a módosított Társulási 
Megállapodást Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja.  
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásáért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke (Csongrád) 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár 
 


