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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2019. február 14. napján meghozott 
8/2019. (II. 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 a 98/2017. (05.30) Kt. h. számú 
döntése alapján, Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2018. (V. 
31.) Önkormányzati határozatával, valamint Klárafalva Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 22/2018. (V. 30.) Önkormányzati határozatával 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 polgármesterek személyének változása, valamint Apátfalva Község Önkormányzatának, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának, valamint Klárafalva Község Önkormányzatának 
kiválása a belső ellenőrzési feladatok társulási rendszerben történő megvalósításából, 
szükségessé teszik a Társulási megállapodás módosítását.  
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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 8/2019. (II.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, 2019. február 21. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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Tárgy:  A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 
 
____/2019. (II. 26.) 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 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
A megállapodás a tagönkormányzatok képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) 87. §.-a, valamint a 146. § (1) bekezdése alapján a Makói 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálják és egységes szerkezetbe 
foglaltan az alábbiak szerint módosítják: 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Társulás neve: Makói Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 
 
2. A Társulás székhelye: 6 9 0 0  Makó, Széchenyi tér 22. 
 
A Társuláson belül 5 mikrotérség, 5 alközponttal működik. 
 
Mikrotérségek tagjainak neve és székhelye: (Társszékhelyek) 
 

1. mikrotérség: Kiszombor (székhely), Ferencszállás, Klárafalva 
2. mikrotérség: Apátfalva (székhely), Magyarcsanád, Nagylak 
3. mikrotérség: Csanádpalota (székhely), Királyhegyes, Kövegy 
4. mikrotérség: Csanádalberti (székhely), Ambrózfalva, Nagyér, Pitvaros 
5. mikrotérség: Földeák (székhely), Maroslele, Óföldeák 

 
3. A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője: 
 
Ambrózfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1. 
Képviselője: Csirik László polgármester 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6931 Apátfalva, Templom u. 69. 
Képviselője: Szekeres Ferenc polgármester 
 
Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6915 Csanádalberti, Fő u. 30. 
Képviselője: Csjernyik Zoltán polgármester 
 
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 
Képviselője: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester 
 
Ferencszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 
Képviselője: Jani János polgármester 
 
 
 



- 5 - 
 

  

Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6922 Földeák, Szent L. tér 1. 
Képviselője: Hajnal Gábor polgármester 
 
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye:6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. 
Képviselője: Horváth Lajos polgármester 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Képviselője: Szegvári Ernőné polgármester 
 
Klárafalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 
Képviselője: Fekete József polgármester 
 
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6912. Kövegy, Kossuth u. 29. 
Képviselője: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 
 
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. 
Képviselője: Farkas János polgármester 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
Képviselője: Farkas Éva Erzsébet polgármester 
 
Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 
Képviselője: Dr. Martonosi György polgármester 
 
Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33. 
Képviselője: Lőrincz Tibor polgármester 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6933 Nagylak, Petőfi u. 14. 
Képviselője: Locskai Zoltán polgármester 
 
Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6923 Óföldeák, Bajcsy Zs. u. 2. 
Képviselője: Simonné Sinkó Erika polgármester 
 
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30. 
Képviselője: Radó Tibor polgármester 
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4. A Társulás jogállása: jogi személyiségű Társulás. 
Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy 
Gazdálkodása a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok szerint történik 
 
5. A Társulás törvényességi felügyelete: 
A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárás keretében gyakorolja. 
 
6. A Társulás képviselete: 
A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 
 
7. A Társulás tagsági nyilvántartása: 
A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 
nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi. 
 
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát – a megállapodás 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
 

II. A TÁRSULÁS FELADATRENDSZERE 
 

1. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 
 

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § c) pontjában foglalt 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szervezése  

b) közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés, együttműködés a területfejlesztésben, 
pályázatot nyújthat be a fejlesztési források igényléséhez, 

c) Mötv. 119. § (4) bekezdésben foglalt belső ellenőrzési feladatok, melynek ellátása 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján történik 

 
A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban 
meghatározottak szerint – költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet 
és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 
A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Mötv. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
 
A Társulás valamennyi tagja részére biztosítja a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 
a)-b) pontjában foglalt feladatok ellátását. 
 
2. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei 
 
A Társulás a szolgáltatásait csak saját tagjai részére biztosítja. 
 
3. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 
 
A Társulás a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök c) pontban foglalt feladatok 
ellátását az alábbi tagok részére biztosítja: 

- Ambrózfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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- Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testület 
- Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
- Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
- Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
- Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
- Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
 

III. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 
 
1. Csatlakozás szabályai: 
 
A Táruláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A csatlakozni szándékozó képviselő-
testületnek döntését legalább 3 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a Társulási 
Tanáccsal. 

 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-
testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy 
a testület a jelen Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében 
kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához reá eső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. 
 
A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete 
minősített többséggel, a Tanács minősített szavazataránnyal dönt. 
 
2. A kiválás szabályai: 
 
A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó képviselő-
testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a Társulási 
Tanáccsal. 

 
A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített többséggel 
dönt. 

 
A Társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási kötelezettség 
terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségét a Társulási Tanács 
által meghatározott időpontig megfizetni. 
 
3. Kizárás szabályai: 
 
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 
elmulasztja a Társulási Tanács a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívja a 
teljesítésre. 
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Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen 
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával a kötelezettségét nem teljesítő tagot kizárhatja a 
Társulásból. 

 
A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel, hogy 
amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz, köteles azt 
megtéríteni. 
 
4. A Társulási Megállapodás módosításának szabályai: 
 
A Társulási Megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
A Társulási Megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti.  
 
A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a Társulási 
Megállapodás módosításáról. 
 
5. Megszűnés szabályai: 
 
A Társulás megszűnik: 

 
a) ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését, 
b) a törvény erejénél fogva, 
c) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 
A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással. 

 
A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a Társulás tagjai között vagyoni hozzájárulásuk 
arányában kell felosztani. 
 

IV. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE 
 

A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 
 
A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a 
megalakulását követő 3 hónapon belül. 
 
1. A Társulás szervei 
 
A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács bizottságai, a Jegyzői 
Kollégium, és a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal. 
 
a) Társulási Tanács 
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált 
tagokból áll. 
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A Társulási Tanács minden tagjának egy és egyenértékű szavazata van. 
 
A Társulási Tanács döntéshozatalának módja: 
 
A Társulási Tanácsot a Tanács elnöke hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A Társulási 
Tanácsot szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal össze kell hívni. A Társulási 
Tanácsot össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – 
indítványára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv 
kezdeményezésére. 

 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

 
Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat Képviselő-testületétől 
kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti. 

 
A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában – azon döntések 
kivételével, melyhez minősített többség, vagy egyhangú szavazás szükséges– egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 
 
Egyszerű szótöbbség esetén legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
 
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban 
részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 
Az egyhangú döntéshez a jelen lévők egyhangú szavazata szükséges, amely eléri az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét. 
 
Minősített többség szükséges: 
 

- pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési 
hozzájárulás meghatározásához, 

- a Társulás vagyonával való rendelkezéshez  
- költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez, 
- az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás 

visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés kiszabásához, 
- Társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához, 
- elnök, alelnök, valamint a bizottsági tagok megválasztásához 
- tag kizárásához, 
- hitelfelvételhez, 
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 

 
Egyhangú döntés szükséges: 
 

- a költségvetés elfogadásához, módosításához,  
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,  
- a szervezeti és működési szabályzat megalkotásához, módosításához. 
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Egyhangú döntés hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén minősített 
többséggel dönt. 
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

 
- a Társulási Tanács ülésének helyét, idejét, 
- meghívottak és a meghívottakból jelenlévők nevét, 
- a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendeket, 
- előterjesztéseket, 
- az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a 

hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, 
- a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, 
- döntéshozatalban résztvevők számát, 
- a szavazás számszerű eredményét, 
- hozott döntéseket. 

 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulási Tanács által esetenként választott tag 
írja alá. 

 
A jegyzőkönyv elkészítéséről a Társulás székhelytelepülésének jegyzője gondoskodik. A 
jegyzőkönyvet 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni. 
 
b) Társulási Tanács Elnöke 
 
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai közül maga választja az önkormányzati 
ciklussal azonos időtartamra. 
 
Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
 
Az elnök megválasztásához minősített többség szükséges. 
 
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. 
 
A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen: 

- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, 
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat, 
- képviseli a Társulást, 
- a gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot, 
- Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési tervezetét, 

valamint a költségvetési beszámolót, 
- intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, a 

nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről, 
 
c) Társulási Tanács Alelnökei 
 
A Társulás az elnök mellett öt – mikrotérségenként egy – alelnöki tisztséget létesít. 
 
A Társulás az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököket választ. 
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Az alelnökök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. 
 
Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. 

 
Az alelnök megválasztásához minősített többség szükséges.  
 
d) Bizottságok 
 
A Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának 
szervezésére hoz létre és működtet bizottságot. 
 
A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat a bizottság külön 
Ügyrendje tartalmazza. 
 
A bizottság tagjait a Tanács választja meg a Tanács saját tagjai sorából. 
 
A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai 
sorából e feladatra választott tag lehet.  
 
e) Munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal 
 
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási tanács munkaszervezeti feladatait a 
Makói Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el. 
 
A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 
  
A hivatali szervezet feladatait a Hivatal szervezeti keretén belül elkülönült szervezeti egységek 
végzik. 
 
f) Jegyzői Kollégium 
 
A kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzői. 
 
A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 
 
A Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként bevonja a 
kollégiumot. 
 
A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a döntések 
végrehajtásában.  
 
A Társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 
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V. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

1.A Társulás tagjának jogai 
 

A Társulás tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a Társulás 
szervezetének kialakításában. 
 
A Társulás tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 
 
Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
 
Igényelheti a Társulás szolgáltatásait. 
 
Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelően – kérdésben.  
 
Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül 
írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell.  
 
2.A Társulás tagjának kötelessége 
 
A Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
betartása. 
 
Részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a Társulási célok és feladatok 
közös megvalósításában. 
 
A Társulás határozatainak végrehajtása. 
 
A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás. 
 
Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
 
 

VI. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA 
 
1. A Társulás költségvetése 
A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. 
 
A Tanács állapítja meg a Társulás éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, 
figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés 
végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 
 
A Tanács a Társulás költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. 
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A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, 
valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az általuk képviselt 
település lakosságszámának arányában járulnak hozzá.  
 
Az egyes feladatok ellátásainak költségeihez való hozzájárulás arányát eltérően is 
megállapíthatják a mindenkori éves költségvetési határozat elfogadásakor, az abban 
meghatározottak szerint. 
 
A működés és a feladat-ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja 
meg költségvetési évenként.  
 
A teljesítés feltételei: 
A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben 
történik: 

- az első részlet január 15., 
 - a második részlet június 15. napjáig. 
      
A befizetés átutalással történik a Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 
 
2. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 
A társult települési önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a 
fizetési kötelezettség határidejétől számított 15 nap eredménytelen elteltével a Társulási Tanács 
elnöke jogosult fizetési felszólítást eljuttatni a kötelezettséget nem teljesítő településnek 
legalább a kézhezvételtől számított 15 napos határidő tűzésével. 
A határidő eredménytelen eltelte esetén a Tanács a kötelezettséget nem teljesítő települési 
önkormányzat egyedi kérelmére fizetési halasztást engedélyezhet, legfeljebb a tárgyév 
november 30. napjáig. 
A fizetési halasztásban szereplő határidő eredménytelensége esetén haladéktalanul azonnali 
beszedési megbízás iránt kell intézkedni a kötelezettséget nem teljesítő település költségvetési 
elszámolási számlájára. 
A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot 
adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát megküldik a 
Társulási Tanács részére. 
 
3. A Társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége 
 
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.  
 
A Tanács a Társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzésére, valamint 
felügyeletére két állandó bizottságot működtet. 
 
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Ellenőrzési Bizottságot hoz 
létre.  
 
A Tanács a Társulás tevékenységének és pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzésére 5 fős 
Pénzügyi Bizottságot hoz létre.  
 
A Társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból – a Pénzügyi 
Bizottság bevonásával – is jogosultak ellenőrizni.  
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A Társulási Tanács munkájáról a Társulás tagjai minden évben egy alkalommal írásban 
számolnak be a Képviselő-testületeknek. 
 
 

VII. A TÁRSULÁS VAGYONI VISZONYAI 
 

1. A Társulás vagyonának köre:  
a)  a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon, 
b) más forrásból átvett vagyon,  
c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a 

 Társulás közös tulajdonát képezi, (saját vagyon) 
d) pályázati úton megszerzett vagyon, 

e) egyéb. 
 
A Társulás vagyonának részét képezi a Társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a 
Társulás döntésével szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.  
 
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

 
A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: 

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. 
 
A Társulás vagyonát naprakészen nyilván kell tartani és év fordulójával leltározni kell. 

 
2. Elszámolás rendje: 
A Társulás tagjai a kilépéskor és a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 
 
A Társulásból való kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal 
el kell számolni.  
 
A közös vagyon kiadásának rendje: 
A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a 
Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy Társulási tag részére történő kiadását a 
Társulási Megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 
ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az 
esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 

 
A visszafizetés rendje: 
A Társulás megszűnéssel és a Társulásból történő kiválással összefüggő visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok:  
Amennyiben az adott feladat kistérségi Társulásban történő ellátása megszűnik – kivéve, ha 
a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre –, úgy a támogatást, kamattal növelten kell 
visszafizetni a központi költségvetésnek, továbbá a Társulási hozzájárulást a Társulás 
tagjainak.  
A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó 
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 
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A feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – 
ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve ha 

a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 
ellenértéket a kistérségi Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési 
szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon 
kapcsolódott, vagy 
b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén amennyiben a 
támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi 
önkormányzat tulajdonába kerül. 

 
 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A jelen a Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései az irányadók. 
 
A jelen Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat 
képviselő-testületének jóváhagyó határozatával válik hatályossá és határozatlan időre szól. 
Amennyiben a tagönkormányzat képviselő-testülete nem a megválasztott tisztségviselőt 
delegálja a Társulási tanácsba, a soros ülésen meg kell választani jelen megállapodásban 
foglaltak szerint az új tisztségviselőt. 
 
A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során felmerülő 
vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak abban az esetben 
fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel. 
 
A jogvita eldöntésére a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
 
M a k ó, ……………………………. 
 
A Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási 
Megállapodást aláírásával látta el: 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:  
 

 Polgármester Jegyző/körjegyző 
Ambrózfalva Község 

Önkormányzati Képviselő-
testülete Csirik László Dr. Sarkadi Péter 

   
Apátfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szekeres Ferenc dr. Szénási Hanna 

   
Csanádalberti Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete 
Csjernyik Zoltán Dr. Sarkadi Péter 
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Csanádpalota Város  
Önkormányzat Képviselő-testülete Nyergesné Kovács 

Erzsébet Kakuja-Simon Helga 
   

Ferencszállás Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jani János  Dr. Gácsi Zoltán 
   

Földeák Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Hajnal Gábor Rákóczi Edit 
   

Királyhegyes Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Lajos Kakuja-Simon Helga 
   

Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szegvári Ernőné Dr. Kárpáti Tibor 
   

Klárafalva Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Fekete József Dr. Gácsi Zoltán 
   

Kövegy Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Galgóczkiné Krobák 

Mária Anna Kakuja-Simon Helga 
   

Magyarcsanád Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Farkas János 
Izsákné Hetényi Valéria 

Mária 
   

Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Farkas Éva Erzsébet 
Dr. Bálint-Hankóczy 

Beatrix 
   

Maroslele Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Martonosi György Dóka Tímea 
   

Nagyér Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lőrincz Tibor Dr. Sarkadi Péter 
   

Nagylak Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Locskai Zoltán 
Izsákné Hetényi Valéria 

Mária 
   

Óföldeák Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Simonné Sinkó Erika Rákóczi Edit 
   

Pitvaros Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Radó Tibor Dr. Sarkadi Péter 
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Z á r a d é k: 
 
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként 
fogadták el. 
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:           Jóváhagyó határozat száma: 
 
Ambrózfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozat 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kt. h. 

Csanádalberti Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozat 

Csanádpalota Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Kt. h. 

Ferencszállás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

önkormányzati határozat 

Földeák Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kt. h. 

Királyhegyes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Öh. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

KNÖT. h. 

Klárafalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Önkormányzati határozat 

Kövegy Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Kt.h. 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Képviselő-testületi határozat 

Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete MÖKT h. 

Maroslele Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
Kt. h. 

Nagyér Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
határozat 

Nagylak Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Képv.T.H. 

Óföldeák Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Kt. h. 

Pitvaros Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozat 
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1. sz. melléklet a Társulási Megállapodáshoz 
Települési önkormányzatok megnevezése, székhelye Lakosságszám (fő) 2016. 

január 1. napján 
Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6916. Ambrózfalva, Dózsa u. 1. 516 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6931. Apátfalva, Templom u. 69. 

3.089 

Csanádalberti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6915. Csanádalberti, Fő u. 30. 

465 

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 2.956 

Ferencszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 663 

Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6922 Földeák, Szent L. tér 1. 

3.118 

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. 

648 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

3.960 

Klárafalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 545 

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6912 Kövegy, Kossuth u. 27. 401 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

23.793 

Magyarcsanád Község Önkorkányzat Képviselő-testülete 
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. 

1.500 

Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 2.092 

Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6917 Nagyér, Szabadság u. 33. 570 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6933 Nagylak, Petőfi u. 14. 

512 

Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6923 Óföldeák, Bajcsy Zs. u. 2. 

464 

Pitvaros Község Önkormányzat képviselő-testülete 
6914 Pitvaros Kossuth L. u. 30. 1.448 
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