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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 
létrejött Társulási Megállapodásban rögzítette a közös célkitűzés főbb alapelveit, melyet a 24/2011. (IV. 
15.) Ökt határozatával hagyott jóvá.  
Ezen Társulási Megállapodás módosítását (törvényességi észrevétel miatt) a 103/2011. (XII. 16.) Ökt 
határozatával hagyta jóvá a Képviselő-testület, majd az 54/2013. (VI. 28.) Ökt határozatában (eleget téve 
az Mötv. felülvizsgálati kötelezettségének) kiegészítés és módosítás nélkül hagyta helyben a hatályos 
Társulási Megállapodást. 
A módosított – egységes szerkezetbe foglalt – Társulási Megállapodás bevezető részében még a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésére, valamint az azóta hatályát 
vesztett önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvényre való 
hivatkozás szerepel, melynek helyébe az alábbi szöveg beemelését kezdeményezzük:  
 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pontja 
közfeladata körében eljárva az egyes ivóvízminőség-javító feladatok elvégzésének összehangolására a tagönkormányzatok az 
alábbiakban állapodnak meg:” 
 
Az ivóvízminőség javítására irányuló közös pályázat, melyet Csongrád Város Önkormányzata nyújtott be 
(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034 azonosító szám alatt), melynek bírálata  2013. októberében megtörtént. A 
két önkormányzat fejlesztési célkitűzésre 315.554.161 E Ft összegű támogatást nyert a külön-külön 
megvalósítandó beruházásra.   
A hatályos Társulási Megállapodásban nem szerepel a támogatásból megvalósuló beruházás érintett 
önkormányzatok közötti vagyonának felosztása, annak aktiválása és nyilvántartása.  A támogatói 
döntésnek megfelelve a Társulási Megállapodás 14. pontjaként az alábbi szöveggel való kiegészítését 
javasoljuk: 
 
14. Keletkezett vagyon felosztása, aktiválása 
 
„A társulás beruházásában a tagok közigazgatási területén keletkező vagyonelemeket – tekintettel arra, 
hogy műszakilag egységes vagyont nem képeznek – a társulás tagjai könyveikben önállóan aktiválják, külön 
– külön, saját vagyonként tartják nyilván.” 
 
A Társulási Megállapodás 11. pontjában az „elnökhelyettes” szöveg helyébe „alelnök” és „alelnöke” szöveg lép. 
 
A Társulási Megállapodás 13./ e) pontja, alábbi utolsó mondata elhagyását indítványozzuk (annak 
okafogyottsága miatt) 
2011. év vonatkozásában a tagok a január 1-ei lakosság szám alapján kötelesek a tagdíj időarányos részét megfizetni a 
megállapítást követő 30 napon belül. 
 

  



„A Társulási Megállapodás pontjainak jelenlegi sorszámozása változását eredményezi a kiegészítés, 
konkrétan az eddigi 14. pont helyébe a 15. pont, a 15. pont helyébe a 16. pont, a 16. pont helyébe a 17. 
pont, a 17. pont helyébe a 18. pont lép.” 
  
A Társulási Megállapodás 17./c) pontja helyébe lépő 18./c) pontja hatályba léptető dátumát 2013. 
december 07. napjában javaslom rögzíteni. 
 
Kiegészül a Társulási Megállapodás záradéka: 
 
Záradék 
A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban írt határozataikkal 
módosították és fogadták el önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként. 
Önkormányzat neve Jóváhagyó határozat száma 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 (2. módosítás) 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(2. módosítás) 

82/2013. (XI. 29.) Ökt 
határozat 

 
  

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, 
melyhez csatolt 2. módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű  Társulási Megállapodást 
a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított és egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében 
való aláírására.  
Végrehajtás határideje: azonnal  
Végrehajtásáért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Kőrösi Tibor Csongrád Város Polgármestere  Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke(Csongrád) 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 



- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


