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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2017. december 14. napján 
meghozott 38/2017. (XII. 14.) PT. h. számú határozatával elfogadta a Társulási megállapodás 
módosításának szükségességéről szóló tájékoztatást, amelynek mellékletét képezte a jelen 
előterjesztés mellékletét is képező Társulási megállapodás-tervezet.  
 
A Társulási megállapodás módosítását a következő változások indokolják:  
 

- 2015. évben elhunyt Perleczki Béláné, Ambrózfalva korábbi polgármestere. Az időközi 
önkormányzati választások eredményeként Csirik László tölti be a polgármesteri 
tisztséget.  

- 2016. évben lemondott a tisztségéről Gyarmati András, Nagylak korábbi polgármestere. 
Az időközi önkormányzati választások eredményeként Locskai Zoltán tölti be a 
polgármesteri tisztséget. 

- 2017. évben elhunyt Kovács Sándor, Csanádpalota korábbi polgármestere. Az időközi 
önkormányzati választások eredményeként Nyergesné Kovács Erzsébet tölti be a 
polgármesteri tisztséget.  

- Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2017. (05.30) Kt. h. számú 
döntése alapján a Társulási megállapodás II/1. c) pontját képező, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § 
(4) bekezdésben foglalt belső ellenőrzési feladatokat a továbbiakban a Makói Kistérség 
Többcélú Társulás feladatrendszerén kívül látja el. A Makói Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 2017. december 14. napján megtartott rendes ülésén 
elfogadott 32/2017. (XII.14.) PT. h. számú határozatával Apátfalva Község 
Önkormányzata belső ellenőrzési feladatokból 2017. december 31. napjával történő 
kiválását tudomásul vette. 

 
A polgármesterek személyének változása, valamint Apátfalva Község Önkormányzatának 
kiválása a belső ellenőrzési feladatok társulási rendszerben történő megvalósításából, 
szükségessé teszik a Társulási megállapodás módosítását.  



 
Ezen kívül az előterjesztés mellékletét képező Társulási megállapodás-tervezetben 
aktualizálásra került a települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében aláíró 
polgármestereket és jegyzőket tartalmazó táblázatos formában található aláírási jegyzék. 
 
Az Mötv 88. § (2) értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.  
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási megállapodásának III/4. pont 
értelmében: 
 

- A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti.  
- A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a társulási 

megállapodás módosításáról. 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 38/2017. (XII.14.) PT. h. számú 
határozatával elfogadott tájékoztató a Társulási megállapodás módosítása kezdeményezésének 
minősül.  
 
Amennyiben valamennyi Társulási tag támogatja a Társulási megállapodás módosítását, a 
Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról szóló utolsó jóváhagyó képviselő testületi 
határozat elfogadásának időpontjában hatályba lép az új Társulási megállapodás.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelő döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2018. január 18. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
 
  



Tárgy:  A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 
 
____/2018.(I. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Makói 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
Magyarország Alaptörvényébe, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ába foglalt rendelkezések alapján elkészített Makói Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – egységes szerkezetben jóváhagyja, és felhatalmazza Szegvári Ernőné 
polgármestert annak aláírására. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a módosított Társulási megállapodás az utolsó 
jóváhagyó képviselő-testületi határozat elfogadásának időpontjában lép hatályba. 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodása 
jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Makói Kistérség Többcélú Társulásának elnöke  
- Makói Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Iroda Jogi Csoport 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
  



 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 


