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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A 2019. október 13-i választások következtében személyi változások következtek be a Makói 
Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Többcélú Társulás) a „Makó és Térsége” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Ivóvíz Társulás), valamint az  
Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására (a továbbiakban: Szennyvíz Társulás) tagjai körében. 
 
A polgármesterek személyének változása, a jogszabályi változásoknak való megfeleltetése, 
valamint a társulási megállapodások új szerkezetbe helyezése szükségessé teszik a Társulási 
Megállapodások módosítását.  
 
A társulási megállapodás-tervezetekben aktualizálásra került a települési önkormányzatok 
képviselő-testületei nevében aláíró polgármestereket és jegyzőket tartalmazó táblázatos 
formában található aláírási jegyzék. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88. § (2) értelmében 
a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a Társulás 
megszüntetéséhez. Az utolsó jóváhagyó határozat megszületését követően lépnek hatályba a 
társulási megállapodások. 
 
A Társulások jelenleg hatályos társulási megállapodása értelmében a módosítást bármely társult 
tag kezdeményezheti, valamint a Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül 
döntenek a módosításról. Amennyiben a kezdeményezéstől számított 30 napon belül a Társulás 
tagjai nem döntenek a módosításról, a módosított társulási megállapodás nem lép hatályba, ezért 
az addig meghozott határozatok a későbbiekben nem végrehajthatók. 



 

 

 
A Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 12/2020. (II.13.) PT. h. sz. határozatával, az Ivóvíz 
Társulás Társulási Tanácsa a 4/2020. (II.13.) IMJT. sz. határozatával, a Szennyvíz Társulás 
Társulási Tanácsa pedig a 4/2020. (II.13.) SZT. h. sz. határozatával elfogadta a társulási 
megállapodásaik módosításának szükségességéről szóló tájékoztatást, amelynek mellékletét 
képezték a jelen előterjesztés mellékletét is képező társulási megállapodás-tervezetek. 
 
Amennyiben valamennyi Társult tag támogatja a társulási megállapodások módosítását, a 
módosítások elfogadásáról szóló utolsó jóváhagyó képviselő-testületi határozat elfogadásának 
időpontjában hatályba lépnek az új társulási megállapodások. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatoknak megfelelő döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. február 19. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
           Szirbik Imre 
          alpolgármester 
 
  



 

 

Tárgy:  A Makói Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
____/2020. (II. 25.) KNÖT h. 
 

1. SZ. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Makói 
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése 
alapján elkészített Makói Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását 
– jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – egységes szerkezetben jóváhagyja, és 
felhatalmazza Szirbik Imre alpolgármestert 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 Társulás elnöke  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Irattár 
 

 

  



 

 

Tárgy:  A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
 
____/2020. (II. 25.) KNÖT h. 
 

2. SZ. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Makó és 
Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése 
alapján elkészített „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – egységes 
szerkezetben jóváhagyja, és felhatalmazza Szirbik Imre alpolgármestert annak aláírására. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a módosított társulási megállapodás az utolsó 
jóváhagyó képviselő-testületi határozat elfogadásának időpontjában lép hatályba. 
 
A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodása jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke  
- „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Munkaszervezete Makói 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Irattár 
 
 
  



 

 

Tárgy:  Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására társulási megállapodásának módosítása 
 
____/2020. (II. 25.) KNÖT h. 
 

3. SZ. HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására társulási megállapodásának módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése 
alapján elkészített Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának 
és szennyvíztisztításának megvalósítására társulási megállapodásának módosítását – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – egységes szerkezetben jóváhagyja, és felhatalmazza 
Szirbik Imre alpolgármestert annak aláírására. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a módosított társulási megállapodás az utolsó 
jóváhagyó képviselő-testületi határozat elfogadásának időpontjában lép hatályba. 
 
Az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodása 
jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására elnöke  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Irattár 
 
 


