
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati  képviselő-testületének 2012. július 24-én tartott 
testületi ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János,  Koloszárné  Varga 
Elvira, Talhammer László képviselők. 

Sellei Tamás polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Nagylózsi Szennyvíztisztító Létesítése Jogi Személyiségű Önkormányzati Társulás
     létrehozásának elfogadása

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

     Nagylózsi Szennyvíztisztító Létesítése Jogi Személyiségű Önkormányzati Társulás
     létrehozásának elfogadása

Sellei  Tamás polgármester: Tájékoztatom a  testületi  tagokat,  hogy a  jelenleg  érvényben 
lévő,  nagylózsi  szennyvíztisztító  beruházáshoz  kapcsolódó  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező  társulási  megállapodást  meg  kell  szűntetni.  Jogutódként  helyébe  lép  a  „  Jogi 
személyiséggel rendelkező Ikva Menti Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás „
Kérem  a  testületi  tagok  felhatalmazását,  hogy  a  megállapodással  kapcsolatos  feladatok 
végrehajtásában a testület nevében eljárjak, a megállapodást fogadjuk el.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

26/2012.( VII.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól  szóló 1997.  évi  CXXXV. törvény 4.§.  (1)  bekezdés  c.),  6.§.(1)  bekezdés  b.) 
pontjában foglaltak alapján,  a 2010. június 4-én kelt Megállapodással létrehozott, jogi 



2.

személyiséggel  nem  rendelkező,  Ikva  Menti  Szennyvíztisztító  Létesítése  Önkormányzati 
társulást jogutódlással megszünteti.
Jogutód: Jogi  személyiséggel  rendelkező  Ikva  Menti  Szennyvíztisztító  Önkormányzati 
Társulás.
A megszüntetés időpontja a jogi személyiségű társulás, Magyar Államkincstár által történő 
törzskönyvi nyilvántartásba vételének napja.

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  az  Ikva  Menti  Szennyvíztisztító 
Létesítése  Önkormányzati  társulás  létesítő  okiratát,  a  jogi  személyiségű  társulási 
megállapodás tartalmát megismerte, elfogadja.

A képviselő-testület  megbízza a polgármestert,  hogy Pereszteg Község Önkormányzatának 
nevében  eljárjon, az önkormányzatot képviselje. 

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2012. július 25.

Kérdések, bejelentések

Kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi ülést 
bezárja.

Kmft.

Sellei Tamás         Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


