
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. január 28-i ülésére

Tárgy: Víziközmű társulat szervezés 2.9 napirendi pont

Előterjesztő: Szörfi István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi év decemberében aláírtuk Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás projekt I. 
ütem  támogatási  szerződését.  E  szerződés  számos  feladatot,  kötelezettséget  ró  az 
önkormányzatra, szigorú és elég erőltetett ütemezésű határidőkkel. 

Valamennyi  előttünk  álló  feladat  alapja  azonban  az,  hogy  megalakuljon  a  víziközmű 
társulat, mert e nélkül a projekt megvalósítása lehetetlen.

A szerződésben foglalt előttünk álló feladatok rendkívül szoros határideje miatt az lenne az 
optimális  megoldás,  ha  a  társulat  már  felállt  volna,  azonban  mint  tudjuk  a  társulat 
szervezése igazából el sem kezdődött. Tekintettel arra, hogy ezen feladat rendkívül munka- 
és  időigényes,  hiszen  házról  házra  végig  kell  járni  a  települést,  megítélésem  szerint  kb. 
három  hónap  szükséges  ahhoz,  hogy  a  megalakuláshoz  szükséges  67%-os  részvétel 
biztosított legyen.

A második forduló pályázati anyagának összeállítása a támogatási szerződés szerint 2009. 
július  1-vel  kezdődik.  Ezen  második  fordulóhoz  már  számos  olyan  dokumentációt  kell 
benyújtani,  amelyet  nem  az  önkormányzat,  hanem  a  társulás  csatol  az  anyaghoz,  így 
elengedhetetlenül szükséges, hogy ezen időpontig a társulás megalakuljon. Az alakuló ülés 
megszervezését,  lebonyolítását,  a  szükséges iratok elkészítését  Gömbös József  Úr le  fogja 
bonyolítani, azonban, hogy odáig eljussunk, szükséges az előbb említett részvétel biztosítása. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  döntsön  arról,  hogy  a  társulat  szervezését  milyen 
formában kívánja megvalósítani. Megítélésem szerint ezt a feladatot az önkormányzat saját 
erejéből nem tudja megvalósítani, célszerűnek tartanám olyan cég megbízását, amely ilyen 
feladatot  már  végzett,  tudatában  van  annak,  hogy  háztartásonként  milyen  és  hány  fajta 
nyilatkozatot  kell  kitölteni  és  aláíratni,  és  vállalja  a  társulat  szervezését.  Mellékelten 
megküldöm három cég erre vonatkozó ajánlatát. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
az alábbi határozati javaslatok valamelyikét elfogadni szíveskedjen.

Enying, 2009.január 23.

Tisztelettel

Szörfi István
     Jegyző
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„A”

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  víziközmű 
társulat szervezését vállalja. Megbízza                                        képviselőket,  hogy  a  víziközmű 
társulat szervezésének irányítását lássák el.

Határidő: a víziközmű társulat létrehozására 2009. június 30.

Felelős:                                            képviselők

„B”

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  víziközmű 
társulat szervezésére vonatkozó ajánlatok közül                                                                              
(székhely:                                                    képviseli:                                     )  ajánlatát  fogadja  el. 
Felkéri  a  cég  vezetőjét,  hogy az  ajánlat  szerinti  szerződés  tervezetét  a  Képviselő-testület 
következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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