Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2009.(IX.25.)Kt. rendelet
a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára átruházott hatáskörökről

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a 10.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 20.§ (3) bekezdésében, és a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2), (5)
és (7) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a következő rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (2)
bekezdésének, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 20.§ (3) bekezdésének, és a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2), (5) és (7) bekezdéseinek előírásai
alapján a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára (továbbiakban: Tanács)
ruházza át az alábbi hatásköröket:
a) Költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése. A Tanács e hatáskörét az
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek előzetes egyetértésével gyakorolhatja.
b) A Térségi Vízmű alapító okiratának kiadása és módosítása, a szervezeti és működési
szabályzatának, továbbá minden olyan szabályzat, szerződés, elemi költségvetés és
elemi beszámoló jóváhagyása, melyet jogszabály az irányító vagy felügyeleti szerv
hatáskörébe utal.
c) A Térségi Vízmű vezetőjének (magasabb vezető) kinevezése vagy megbízása,
felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása. A
vezetővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.
d) A Térségi Vízmű gazdasági vezetőjének (magasabb vezető) kinevezése vagy
megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása.
e) A Térségi Vízmű tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítményellenőrzése. A Tanács elnöke - a Tanács döntése alapján, a Térségi Vízmű nevében –
szerződést köthet jogszabályban meghatározott szervezettel vagy személlyel a Térségi
Vízmű belső ellenőrzésére.
f) Jogszabályban meghatározott esetekben a Térségi Vízmű döntéseinek előzetes vagy
utólagos jóváhagyása.
g) A Térségi Vízmű és a tagjai közötti szerződések (megállapodások) jóváhagyása a
Térségi Vízmű nevében.
h) A Térségi Vízmű jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése.
i) Az igazgató és/vagy a gazdasági vezető számára egyedi utasítás adása feladat
elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

2.§

E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a Társulási Tanács
megalakulásától kell alkalmazni.
Zákányszék, 2009. szeptember 25.

Matuszka Antal
polgármester

Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének kezdő napja: 2009. szeptember 25.
Utolsó napja:
2009. október 25.
A rendelet az SZMSZ 26. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán
kifüggesztésre került.

Zákányszék, 2009. szeptember 25.

Dr. Tatár Zoltán
Jegyző

Egységes szerkezetben hiteles: 2013. szeptember 25.
Gárgyán István
jegyző

