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Tárgy:  „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Sorszám: IV/7 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
I. és IV. pont: minősített többség 
az SZMSZ 12. § (4) bekezdés c) 
pontja alapján, 
II. és III. pont:  egyszerű 
szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. február 24-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. A „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását szükséges módosítani a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal (2011. 01. 01. 
óta: Békés Megyei Kormányhivatal) észrevételei és az időközben életbelépett 
jogszabályváltozások miatt. 
 
A módosítások a következők: 
 
1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3. pontjában foglalt szabályozás oly módon változik, hogy 
a Társulás önálló jogi személyiségű, melynek működésére a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társulási Megállapodás I.11. pont b/2 alpontjának ötödik francia bekezdésének bevezető 
szövegéből törlésre kerül „A Társulási Tanács” szövegrész. 
 
3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplő „átruházott hatáskör” szöveg helyére 
a „kijelölt keretek között” szöveg kerül. 
 
4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli határozathozatal lehetősége) törlésre 
kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség hatásköre) g. és q. pontja törlésre kerül. 
 

II. Békés Megyei Önkormányzat csatlakozási szándékával kereste meg a „KÖZÉP-BÉKÉSI-
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A Megyei Önkormányzat 
társulásba történő felvételéhez a Tagtelepülések Képviselő-testületének jóváhagyó döntése 
szükséges. 
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III. Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésén tájékoztatást kapott az aradi 
vízátvezetés lehetőségéről, és az ennek érdekében a Békés Megyei Vízművek Zrt. által 
megtett intézkedésekről. A „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás kéri, hogy a decemberi tájékoztatás tudomásulvétele helyett az aradi 
vízátvétel megvalósításáról hozzon határozatot a testület. 

IV. Az ivóvízminőség-javító programban a II. számú változat, az aradi vízátvezetés jelenti az 
alacsonyabb költségű változatot az eredeti I. változattal szemben. Amennyiben a „KÖZÉP-
BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás minden tagja úgy dönt, 
hogy az olcsóbb változatot támogatja, akkor a pályázatban ez fog szerepelni, a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. megkezdte a szükséges tervek elkészíttetését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

I.  Békés Város Képviselő-testülete a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízmin őség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

 
1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3. pontjában foglalt szabályozás oly módon 
változik, hogy a Társulás önálló jogi személyiségű, melynek működésére a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társulási MegállapodásI.11. pont b/2 alpontjának ötödik francia bekezdésének 
bevezető szövegéből törlésre kerül „A Társulási Tanács” szövegrész. 
 
3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplő „átruházott hatáskör” 
szöveg helyébe a „kijelölt keretek között” szövegrész kerül. 
 
4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli határozathozatal lehetősége) 
törlésre kerül. 
 
5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség hatásköre) g. és q. pontja 
törlésre kerül. 

II.  Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul a Békés Megyei Önkormányzat „KÖZÉP-
BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízmin őség-javító Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásához. 

III.  Békés Város Képviselő-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminőség-javító program 
megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26-i „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
ülésén és Békés Város Képviselő-testületének 2010. december 16-i ülésén ismertetett 
aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja. Megbízza polgármesterét, hogy 
ezen szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét. 

IV.  Békés Város Képviselő-testülete,  

1. mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízmin őség-javító Társulás tagja 
hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az 
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aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának kidolgozása 
érdekében több társulás által alapítandó Társulások Társulásának 
megalakításában részt vegyen, 

2. mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízmin őség-javító Társulás tagja, a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - 
úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a település vízellátását az aradi 
vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszaki változatával kéri 
megtervezni.” 

 
 
Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2011. február 15. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 
 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 
 

 


