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     Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata
     és módosítása az Mötv. rendelkezéseinek való
     megfelelés érdekében
     Mell.: 1 pld. Társulási Megállapodás módosítása

    1 pld. Társulási Megállapodás egységes
    szerkezetben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testület

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  tagja  a  Dél-alföldi  Regionális  Környezetvédelmi 
Társulásnak.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban:  Mötv.)  IV.  fejezete  tartalmazza  az  önkormányzatok  társulási  szabályait, 
rendelkezései 2013. január 1-től hatályosak. Ez az új szabályozás hatályon kívül helyezte a 
helyi  önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvényt.  Az Mötv. átmeneti 
rendelkezések közötti 146. §-a tartalmazza az alábbiakat:
„146.  §  (1)  Az  e  törvény  hatálybalépése  előtt  kötött  önkormányzati  társulási 
megállapodásokat  a  képviselő-testületek  felülvizsgálják  és  e  törvény  rendelkezéseinek 
megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.”

A  hat  hónapos  jogvesztő  határidőn  belül  a  települési  önkormányzatok  felülvizsgálják  a 
társulási megállapodásaikat és a felülvizsgálat eredményeképpen a szükséges módosításokat 
elvégzik.

Az Mötv. 88. § (2) bekezdése kimondja:
„(2)  A  társulásban  részt  vevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel 
hozott  döntése szükséges  a  társulási  megállapodás  jóváhagyásához,  módosításához vagy a 
társulás megszüntetéséhez.”

Az  Mötv.-nek  való  megfelelés  érdekében  a  felülvizsgálat  megtörtént  és  a  Dél-alföldi 
Regionális  Környezetvédelmi Társulás Társulási  Megállapodásának módosítását  a DARKT 
Társulási Tanácsa 6/2013.(IV. 29.) Tt. határozatával jóváhagyta és felkérte a Társulási Tanács 
Elnökét,  hogy  jóváhagyás  végett  a  Társulási  Megállapodás  módosítását  a  tagok 
önkormányzatok részére küldje meg.



Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Társulási Megállapodás módosítását vitassa meg és a Dél-alföldi Regionális 
Környezetvédelmi  Társulás  Társulási  Megállapodása  módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 

Kiszombor, 2013. május 16.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

polgármester



Tárgy:  Dél-alföldi  Regionális  Környezetvédelmi  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
felülvizsgálata és módosítása az Mötv. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében

______ /2013.( _____ ) KNÖT h.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Dél-alföldi 
Regionális  Környezetvédelmi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  felülvizsgálata  és 
módosítása az Mötv. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a 
Magyarország  Alaptörvényében,  valamint  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 87-95.  §-ában foglalt  szabályok  alapján  elkészített,  a  Dél-
alföldi  Regionális  Környezetvédelmi  Társulás  Társulási  Tanácsa  6/2013.(IV.  29.)  Tt. 
határozatával  jóváhagyott  Dél-alföldi  Regionális  Környezetvédelmi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 
felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert annak aláírására.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselőjeként a Társulási 
Tanácsba  Szegvári  Ernőné  polgármestert  delegálja,  akadályoztatása  esetén  Bacsa  György 
alpolgármester helyettesíti.

A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Kakas Béla elnök Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
   6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Közgazdasági Csoport Polgármesteri Hivatal Kiszombor
- Irattár



Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

Társulási Megállapodás 

módosítása



A Társulási Megállapodás bevezető rendelkezése hatályon kívül helyezve:

„A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény és  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény alapján  egyes 
környezetvédelmi  feladataik elvégzésének összehangolására a résztvevő önkormányzatok a 
következőkben állapodnak meg.”

Helyébe lép: 

„Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján egyes 
környezetvédelmi  feladataik elvégzésének összehangolására a résztvevő önkormányzatok a 
következőkben állapodnak meg.”

1. A Társulási Megállapodás 11. a./, b./, c./, d./, e./, f./, g./ h./ pontja hatályon kívül helyezve:

„a./ A Társulás legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a 
társulási  megállapodás  mellékletében  felsorolt  polgármesterek,  akik  az  általuk 
képviselt település lakosságának számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, de 
ez a szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. 
Ebben  az  esetben  a  49%-on  felül  maradó  rész  a  többi  önkormányzat  között 
lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A társulás tagjainak a szavazati arányait – a 
lakosságszám  alakulását  figyelembe  véve-  4  évenként,  a  Társulási  Tanács 
határozatával módosítja.  

      
Társulási Tanács feladatai:
 megválasztja elnökhelyettesét, 
 dönt a költségvetés, a zárszámadás és a Társulás éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, 
 dönt a Társulásba további tagok felvételéről, 
 meghatározza a tagdíj mértékét, 
 dönt a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról 
 a munkavégzésre irányuló jogviszonyra és egyéb feladatok ellátására vonatkozó 

szerződések  kivételével  kapcsolatos  olyan  szerződések  jóváhagyása,  amely 
gazdasági kötelezettséget keletkeztet a Tanács számára. 

b./  Társulási  Tanács szükség  szerint,  de  évente  legalább  két  alkalommal  ülésezik.  A 
Társulási Tanács ülését az Elnök - az ülés előtt legalább 10 nappal – hívja össze az 
írásbeli meghívó és a napirendekhez tartozó előterjesztések valamennyi tag számára 
postai vagy elektronikus úton történő megküldésével.  

c./ A  Tanács  döntéseit  ülésén, határozattal  hozza.  A  Társulási  Tanács  a  döntéseit 
általában  egyszerű  többséggel  hozza.  A  javaslat  egyszerű  többséggel  történő 
elfogadásához a jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges. Minősített 
többséghez a Társulási Tanács összes tagja többségének igen szavazata szükséges. 

d./ Az ülés határozatképes, ha azon a társulási tanácsnak legalább a szavazatok több 
mint  felével  rendelkező  képviselője  jelen  van.  Határozathozatalhoz  a  jelenlévő 
képviselők  által  leadható  szavazatok  több  mint  fele  szükséges  (egyszerű 
szótöbbség). Minősített többséghez a társulási tagok összes szavazata több mint a 
felének igen szavazata szükséges. 

e./ A  Társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  képviselő-testületei  mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a Társulás i Megállapodás jóváhagyásához,
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- a Társulási Megállapodás módosításához,
- a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,
- a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz
- a Társulási Megállapodás évközbeni felmondásához.

f./ A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. 

g./ A Társulási  Tanács üléséről jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  melynek 1 példányát  a 
Társulási  Tanács  ülését követően  haladéktalanul  meg  kell  küldeni  a  Csongrád 
Megyei  Kormányhivatalnak,  továbbá  a  jegyzőkönyv  határozat  kivonatait 
valamennyi társult önkormányzat polgármesterének.

h./ A  társult  önkormányzatot  képviselő  polgármester  akadályoztatása  esetén  magát 
meghatalmazottal  is  képviseltetheti,  a  megbízást  azonban  írásba  kell  foglalni,  s 
annak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, ill. korlátait is. 

Helyébe lép:

„a./  A Társulás legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a 
társulási  megállapodás  mellékletében felsorolt  személyek,  akik  az  általuk  képviselt 
település  lakosságának  számával  arányos  szavazati  joggal  rendelkeznek,  de  ez  a 
szavazati  arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. 
Ebben  az  esetben  a  49%-on  felül  maradó  rész  a  többi  önkormányzat  között 
lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A társulás tagjainak a szavazati arányait – a 
lakosságszám  alakulását  figyelembe  véve-  4  évenként,  a  Társulási  Tanács 
határozatával módosítja.  

      
Társulási Tanács feladatai:
 megválasztja alelnökét, 
 dönt a költségvetés, a zárszámadás és a Társulás éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, 
 dönt a Társulásba további tagok felvételéről, 
 meghatározza a tagdíj mértékét, 
 dönt a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról 
 a munkavégzésre irányuló jogviszonyra és egyéb feladatok ellátására vonatkozó 

szerződések  kivételével  kapcsolatos  olyan  szerződések  jóváhagyása,  amely 
gazdasági kötelezettséget keletkeztet a Tanács számára. 


b./  Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Társulási 

Tanács  ülését  az  Elnök  –  az  ülés  előtt  legalább  10 nappal  –  hívja  össze  az  írásbeli 
meghívó és a napirendekhez tartozó előterjesztések valamennyi tag számára postai vagy 
elektronikus úton történő megküldésével. 

c./ A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.

 d./  A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez 
a  megállapodásban  meghatározott  számú,  de  legalább  annyi  tag  igen  szavazata 
szükséges,  amely  meghaladja  a  jelen  lévő  tagok  szavazatainak  a  felét  és  az  általuk 
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

e./ A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint 
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.



f./ A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges:

- a Társulási Megállapodás jóváhagyásához
- a Társulási Megállapodás módosításához
- a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez
- a Társuláshoz történő csatlakozásról
- a Társulásból történő kiválásról

g./ A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása esetén az ülés 
összehívását és vezetését az alelnök látja el. 

h./  A  társult  önkormányzatot  képviselő  polgármester  akadályoztatása  esetén  magát 
meghatalmazottal  is képviseltetheti,  a megbízást  azonban írásba kell  foglalni,  s annak 
tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, ill. korlátait is.

i./ A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1 példányát a Társulási 
Tanács  ülését  követő  15  napon  belül  meg  kell  küldeni  a  Csongrád  Megyei 
Kormányhivatalnak,  továbbá  a  jegyzőkönyv  határozat  kivonatait  valamennyi  társult 
önkormányzat polgármesterének.

2. A Társulási Megállapodás 13. pontja hatályon kívül helyezve.

„13. Az elnökhelyettes, és feladata:
Társulási  Tanács  –  az  elnök  javaslata  alapján  –  saját  tagjai  közül  elnökhelyettest 
választ 4 éves időtartamra. Az elnökhelyettest az önkormányzati választásokat követő 
legközelebbi  Társulási  Tanács  ülésén  kell  megválasztani,  a  Társulási  Tanács 
minősített  döntéshozatalára  vonatkozó,  jelen  megállapodás  11.d./  pontjában  foglalt 
rendelkezés alapján. Az elnökhelyettes az elnök távolléte, ill. akadályoztatása esetén 
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács az elnök határkörébe utalt.

Helyébe lép:

„13. Az alelnök és feladata:
Társulási Tanács – az elnök javaslata alapján – saját tagjai közül alelnököt választ 4 
éves  időtartamra.  Az alelnököt  az  önkormányzati  választásokat  követő  legközelebbi 
Társulási  Tanács  ülésén  kell  megválasztani,  a  Társulási  Tanács  minősített 
döntéshozatalára  vonatkozó,  jelen  megállapodás  11.e/  pontjában  foglalt  rendelkezés 
alapján.  Az  alelnök  az  elnök  távolléte,  ill.  akadályoztatása  esetén  ellátja  mindazon 
feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács az elnök hatáskörébe utalt.”

3. A Társulási Megállapodás 14. c. pontjában hatályon kívül helyezésre kerül a 
   „14. c….Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” szövegrész

Helyébe lép: 
„14. c…. Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész

4. A Társulási Megállapodás 14. e. pontja hatályon kívül helyezve:

                 „14. e. A Társulási Tanács tagjai kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a 
társulásban végzett tevékenységükről.”



Helyébe lép: 

           „14.e. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-
testületeiknek beszámolni a társulásban végzett tevékenységükről. 

5. A Társulási Megállapodás 15. e. pontjában a „Legközelebbi állandó lakosságszám 
felülvizsgálat ideje: 2012. december 31.” szöveg hatályon kívül helyezve.

Helyébe lép:
„15.e. … Legközelebbi állandó lakosságszám felülvizsgálat ideje: 2016. december 31.”

6. A Társulási Megállapodás 16. pontja hatályon kívül helyezve:
     „16. A Társulás felügyelete és ellenőrzése:
             A társulás felügyeletét a társult önkormányzatok Társulási Tanácsba delegált 

képviselői látják el. A társulás pénzügyi belső ellenőrzését a Társulás Elnöke 
által megbízott belső ellenőr végzi. A társulás felett a törvényességi ellenőrzési 
jogkört a Csongrád Megyei Kormányhivatal látja el.

Helyébe lép:

„16. A társulás felügyeletét és ellenőrzése:
         A Társulás felügyeletét a társult önkormányzatok Társulási Tanácsba delegált képviselői 

látják el. A társulás pénzügyi belső ellenőrzését a Társulás Elnöke által megbízott belső 
ellenőr végzi. A társulás felett a törvényességi felügyeleti jogkört a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal látja el.”

7. A Társulási Megállapodás 17. pontja hatályon kívül:

    „17. „ Társuláshoz való csatlakozás, társulási megállapodás felmondása

a. A Társuláshoz történő csatlakozás időben nem korlátozott. A csatlakozási szándékot 
bejelentő önkormányzatnak át kell adni a társulási megállapodás egy példányát, és 
tájékoztatni kell az adott évi tagdíj mértékéről. 

b. A Társulási  Tanácsnak előzetesen nyilatkoznia kell a befogadási szándékról, aminek 
fennállása esetén a belépésről a csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testülete 
dönt.  A csatlakozás  akkor válik  joghatályossá,  amikor  a belépés  kérdésében hozott 
döntést a csatlakozó a Társulás elnökéhez megküldi. 

c. .A Társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet oly módon, 
hogy  a  felmondásról  szóló  döntést  a  képviselő-testület  legalább  három  hónappal 
korábban köteles meghozni és a Társulás elnöke útján a társulás tagjaival közölni.”

d. A társulási  megállapodást  felmondó  települési  önkormányzat  köteles  a  Társulással 
szemben  fennálló  éves  tagdíjfizetési  kötelezettségét  a  felmondás  hatálybalépéséig 
teljesíteni, továbbá az addig megfizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza.”

Helyébe lép:

„17. Társuláshoz való csatlakozás, kiválás



a. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával 
lehet, ha törvény másként nem rendelkezik. 

b. A  társuláshoz  való  csatlakozásról  és  a  kiválásról,  ha  törvény  eltérően  nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. 
Erről a döntésről a Társulási Tanácsot legkésőbb 15 napon belül értesíteni kell.

c. A  Társulásból  kiváló  települési  önkormányzat  köteles  a  Társulással  szemben 
fennálló  éves  tagdíjfizetési  kötelezettségét  a  kiválás  hatálybalépéséig  teljesíteni, 
továbbá az addig megfizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza. „

8. A Társulási Megállapodás 18. pontja hatályon kívül:

„18. Kizárás
A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó  napjával  kizárhatja  a  társulásból  azt  a  tagot,  amely  a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben 
nem tett eleget. 

Helyébe lép:
„18. Kizárás

A  Társulási  Tanács  minősített  többséggel  dönt  a  társulásból  történő 
kizárásról.”

9. A Társulási Megállapodás 19. a) pontja hatályon kívül:

„19.

a.  A Társulás megszűnik, ha: 
 a Társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését
 ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más 

megszűnési feltétel megvalósult;
 Bíróság jogerős döntése alapján. 

Helyébe lép:

„19. 
a) A Társulás megszűnik:

- ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák;
- a törvény erejénél fogva;
- a bíróság jogerős döntése alapján.

10. A Társulási Megállapodás 20. Záró rendelkezések hatályon kívül helyezve.

      „20. Záró rendelkezések
         a. Társult önkormányzatok kijelentik, hogy ez a megállapodás a helyi önkormányzat 

önállóságát  nem sérti.  A továbbiakban sem hoznak olyan döntést,  amely bármely 
önkormányzat önállóságát sértené.

b. A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése 
során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérelik meg rendezni, s Bírósághoz 



csak abban az esetben fordulnak, ha ezen törekvésük nem jár eredménnyel. Erre az 
esetre kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

c. Ezen társulási megállapodás – az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyó határozatai Társulási Tanács Elnökéhez történő megérkezését követő 10. 
napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

d.  Jelen társulási  megállapodás  a  Mártélyon  2004.  szeptember  30.  napján létrejött, 
Bakson 2005. június 23. napján, Sándorfalván, 2008. április 30. és 2009. június 25-én 
és  2010.  március  30.  és  2012.  május  9.  napján módosított  megállapodás  egységes 
szerkezetbe foglalt okirata.”

Helyébe lép:

      „20. Záró rendelkezések
         a. Társult önkormányzatok kijelentik, hogy ez a megállapodás a helyi önkormányzat 

önállóságát  nem sérti.  A továbbiakban sem hoznak olyan döntést,  amely bármely 
önkormányzat önállóságát sértené.

b. A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése 
során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérelik meg rendezni, s Bírósághoz 
csak abban az esetben fordulnak, ha ezen törekvésük nem jár eredménnyel. Erre az 
esetre  kikötik  a  Szegedi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  kizárólagos 
illetékességét. 

c. Ezen társulási megállapodás – az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyó határozatai Társulási Tanács Elnökéhez történő megérkezését követő 10. 
napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

d.  Jelen társulási  megállapodás  a  Mártélyon  2004.  szeptember  30.  napján létrejött, 
Bakson 2005. június 23. napján, Sándorfalván, 2008. április 30. és 2009. június 25-én 
és  2010.  március  30.  és  2012.  május  9.  napján,  2013.  április  …-én  módosított 
megállapodás egységes szerkezetbe foglalt okirata.”

11.  A Társulási Megállapodás 1. és 2 sz. melléklete helyébe jelen módosító okirat 1. és 2. 
számú melléklete, valamint a Társulási Megállapodás 1. és 2. sz. függeléke helyébe jelen 
módosító okirat 1. és 2. számú függeléke lép. 

12. A Társulási  Megállapodás  jelen  módosítással  nem érintett  rendelkezései  változatlanul 
érvényesek és hatályosak.

Sándorfalva, 2013. április 29.

Kakas Béla polgármester
Társulás Elnöke

Település Képviselő-testületi határozat száma

1. Algyő ………………………… KT határozat



2. Baks ………………………… KT határozat
3. Csanytelek ………………………… ÖKt. határozat
4. Csongrád ………………………… ÖKt. határozat
5. Deszk ………………………… KT határozat
6. Dóc ………………………... KT határozat
7. Eperjes ………………………… KT határozat
8. Ferencszállás ………………………… KT határozat
9. Földeák ………………………… KT határozat
10.Hódmezővásárhely ………………………… KT határozat
11. Kiszombor ………………………… KNÖT.h.
12. Klárafalva ………………………… KT határozat
13. Mártély ………………………… KT határozat
14. Mindszent ………………………… KT határozat
15. Óföldeák ………………………… KT határozat
16. Sándorfalva ………………………… KT határozat
17. Szatymaz ………………………... KT határozat
18. Szeged ………………………… Kgy.sz. határozat
19. Szegvár …………………………. KT határozat
20. Szentes …………………………. KT határozat
21. Tiszasziget ………………………… KT határozat

Záradék: 

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanács 2013. április hó 29. napján 
a ../2013. (IV. 29.) Tt. határozatával hagyta jóvá

………………………….
Kakas Béla 
polgármester



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény alapján egyes 
környezetvédelmi  feladataik elvégzésének összehangolására a résztvevő önkormányzatok a 
következőkben állapodnak meg 

1. A társulás létrehozásának célja, társulás feladata

A Társulás  feladata  a környezetvédelemmel  kapcsolatos  feladatok összehangolt  ellátása,  a 
Társulás tagjainak közigazgatási területére eső szinten a környezettudatos nevelés elősegítése, 
e  feladatok  hatékonyabb  ellátása  céljából  külső  forrás  biztosítása  érdekében  a  feladatot 
támogató  pályázatokon  való  társulási  szintű  részvétel,  a  környezetvédelemmel  összefüggő 
pályázatokon elnyert pénzeszközök koordinált felhasználása, valamint a tagönkormányzatok 
működésének e téren az elvárható legszélesebb keretek közötti összehangolása.

2. A  Társulás közös  feladat  ellátására  létrehozott  jogi  személyiséggel  rendelkező 
önkormányzati társulás, önálló jogi személy.

3. A Társulás neve:

    Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

4. A Társulás székhelye és a társulás gesztora:

Sándorfalva Város Önkormányzata
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

5. A Társulás működési területe:  

A társulás működése a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére 
terjed ki. 
 

6. A Társulás bélyegzője: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
                                           6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

Adószám. 15358677-1-06

7. A Társulás határozatlan időre jött létre.

A Társulás alaptevékenységei:
Szakágazat száma, megnevezése:
841216 Környezet és természetvédelem igazgatása

Szakfeladat száma, megnevezése:
841215 környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és 

szabályozása
841216 vízügy központi igazgatása és szabályozása

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.

8. A Társulás alapító szervei:

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő: Herczeg József polgármester
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő: Varga Péter polgármester



Baks Község Önkormányzata Képviselő: Búza Zsolt polgármester
Deszk Község Önkormányzata Képviselő: Király László polgármester
Dóc Község Önkormányzata Képviselő: Tóth Margit polgármester
Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő: Jani János polgármester
Földeák Község Önkormányzata Képviselő: Vass Imre polgármester
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő: Almási István polgármester
Önkormányzata
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő: Szegvári Ernőné polgármester
Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő: Fekete József polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő: Guba István polgármester
Mártély Község Önkormányzata Képviselő: Balogh Jánosné polgármester
Mindszent Város Önkormányzata                 Képviselő: Zsótér Károly polgármester
Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő: Hajnal Gábor polgármester
Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő: Kakas Béla polgármester
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Solymos László alpolgármester
Tiszasziget Község Önkormányzata Képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester

9. A Társulás alapítása óta csatlakozott tagok: 

Balástya Község Önkormányzata Képviselő: Ujvári László polgármester
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő: Forgó Henrik polgármester
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Kőrösi Tibor polgármester
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester
Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kormányos László polgármester
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő: Gémes László polgármester
Szentes Város Önkormányzata Képviselő: Szirbik Imre polgármester

9/A A társulásból kivált tagok: Apátfalva Község Önkormányzata
Magyarcsanád Község Önkormányzata
Balástya Község Önkormányzata

10. A  Társulásban  résztvevő  önkormányzatok,  vezető  tisztségviselőjük  nevét  jelen 
megállapodás melléklete tartalmazza.

11. A Társulás irányítása, működése és döntéshozatala: 

   a./  A Társulás legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai 
a társulási megállapodás mellékletében felsorolt személyek, akik az általuk képviselt 
település  lakosságának  számával  arányos  szavazati  joggal  rendelkeznek,  de  ez  a 
szavazati  arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. 
Ebben  az  esetben  a  49%-on  felül  maradó  rész  a  többi  önkormányzat  között 
lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A társulás tagjainak a szavazati arányait – a 
lakosságszám  alakulását  figyelembe  véve-  4  évenként,  a  Társulási  Tanács 
határozatával módosítja.  

      
Társulási Tanács feladatai:
 megválasztja alelnökét
 dönt a költségvetés, a zárszámadás és a Társulás éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, 
 dönt a Társulásba további tagok felvételéről, 
 meghatározza a tagdíj mértékét, 
 dönt a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról 
 a munkavégzésre irányuló jogviszonyra és egyéb feladatok ellátására vonatkozó 

szerződések  kivételével  kapcsolatos  olyan  szerződések  jóváhagyása,  amely 
gazdasági kötelezettséget keletkeztet a Tanács számára. 



b./ Társulási  Tanács szükség szerint,  de évente legalább két  alkalommal  ülésezik.  A 
Társulási Tanács ülését az Elnök - az ülés előtt legalább 10 nappal – hívja össze az 
írásbeli meghívó és a napirendekhez tartozó előterjesztések valamennyi tag számára 
postai vagy elektronikus úton történő megküldésével.

c./ A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.

d./  A  tíznél  több  tagból  álló  önkormányzati  társulás  társulási  tanácsának  érvényes 
döntéséhez legalább annyi  tag igen szavazata  szükséges,  amely meghaladja a jelen 
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 

e/  A  minősített  többséghez  legalább  annyi  tag  szavazata  szükséges,  amely  eléri  a 
társulásban  részt  vevő  tagok  szavazatának  több  mint  felét  és  az  általuk  képviselt 
települések lakosságszámának felét.

f./  A  Társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  képviselő-testületei  mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a Társulási Megállapodás jóváhagyásához
- a Társulási Megállapodás módosításához
- a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez
- a Társuláshoz történő csatlakozásról
- a Társulásból történő kiválásról

g./ A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása esetén az 
ülés összehívását és vezetését az alelnök látja el. 

h./  A  társult  önkormányzatot  képviselő  személy  akadályoztatása  esetén  magát 
meghatalmazottal is képviseltetheti, a meghatalmazást azonban írásba kell foglalni, s 
annak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, ill. korlátait is.

i./  A  Társulási  Tanács  üléséről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  melynek  1  példányát  a 
Társulási Tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalnak,  továbbá a jegyzőkönyv  határozat  kivonatait  valamennyi  társult 
önkormányzat polgármesterének.

12. Az elnök, és feladata:

      A Társulás mindenkori elnöke Sándorfalva Város Önkormányzat polgármestere.
     

Feladatai:
a. összehívja és vezeti a Társulási Tanácsot, 
b. előkészíti tárgyalásra a tárgysorozatot, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat, 
c. képviseli a Társulást, 
d. gyakorolja az utalványozási jogot a Társulási Tanácstól kapott felhatalmazás alapján, 
e. gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács döntéseinek 

megfelelően, 
f. elkészíti és a Társulási Tanács elé terjeszti a Társulás éves költségvetését, 

zárszámadását, pénzügyi mérlegét, 
g. kialakítja a könyvvezetés rendjét (számlarend) 
h. gondoskodik a Társulási Tanács ülésekről készítendő jegyzőkönyvek elkészíttetéséről 

és az érdekelteknek történő megküldéséről, 



i. a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol, 
j. a Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvet aláírja a Társulási Tanács által 

felhatalmazott jegyzőkönyv-hitelesítővel. 
k. Munkaszervezeti feladatok ellátásának irányítása és ellenőrzése
l. A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges – a Tanács hatáskörébe nem 

tartozó -  szerződések, megbízási szerződések megkötése.
m. Készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó döntés 
n. A Tanács hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére) 

vonatkozó döntés
o. A Tanács elnökének hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére 

(kifizetésére) vonatkozó döntés. 

13. Az alelnök és feladata:

      Társulási Tanács- az elnök javaslata alapján - saját tagjai közül  alelnököt választ 4 éves 
időtartamra. Az alelnököt az önkormányzati választásokat követő legközelebbi Társulási 
Tanács  ülésén  kell  megválasztani,  a  Társulási  Tanács  minősített  döntéshozatalára 
vonatkozó, jelen megállapodás 11. e./ pontjában foglalt rendelkezés alapján.

     Az alelnök az elnök távolléte,  ill.  akadályoztatása esetén ellátja  mindazon feladatokat, 
amelyeket a Társulási Tanács az elnök hatáskörébe utalt. 

14. A Társulás szervezete:

a. A Társulás éves költségvetésből gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá, 

b. A célfeladatok megvalósításához a társult önkormányzatok a Társulási  Tanács külön 
döntése szerint járulnak hozzá. 

c. A Társulás munkaszervezeti feladatait Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás működésével kapcsolatos jogi-
adminisztrációs  és  pénzügyi-gazdálkodási  tevékenységekre.  A  Társulás 
költségvetésében megállapított működési költség munkaszervezet által történő igénybe 
vétele érdekében a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a tárgyévi költségvetés 
elfogadását követő 30 napon belül számlát bocsát ki a Társulás részére.

d. A társult önkormányzatok polgármesterei kötelesek megfelelő információkkal segíteni 
a Társulást és annak elnökét feladatai ellátásában. 

e. A  Társulási  Tanács  tagjai  évente  legalább  egy  alkalommal  kötelesek  képviselő-
testületeiknek beszámolni a társulásban végzett tevékenységükről. 

15. A Társulás működésének pénzügyi alapjai: 

a. A Társulás feladatai ellátásához és a működéséhez szükséges saját pénzalappal 
rendelkezik. 

b. A Társulás bevételei: 
 a társult önkormányzatok által fizetendő tagdíj, illetve 
 a különböző pályázatokon elnyert támogatások, 

c.  A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt-nél vezetett önálló számlán kezeli.

Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.
                  6800 Hódmezővásárhely
                   Andrássy u. 1.

        Bankszámlaszám: 11735067-15358677

d. A Társulás a bevételeit a következő célokra használhatja fel: 
 pályázott programokban saját erőként, 



 a társulás működésével, működtetésével összefüggő költségek és kiadások, 
 a  társulás  érdekeit  és  céljait  szolgáló  kiadványok,  prospektusok  elkészíttetése, 

terjesztése, 
 társulási  szintű  táj  -  és  környezetvédelmi  programokhoz,  rekonstrukciós, 

rehabilitációs tevékenységekhez, beruházásokhoz való társulási hozzájáruláshoz.

e. A Társult települési önkormányzatok által fizetendő tárgyévi éves tagdíj mértéke 1,- 
Ft/állandó  lakosságszám.  (Állandó  lakosságszám  a  Társulási  Megállapodás  1.  sz. 
Függeléke) Az állandó lakosságszámot 4 évente felül kell vizsgálni a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi  Hivatala által  szolgáltatott  adatok alapján. 
Legközelebbi  állandó  lakosságszám  felülvizsgálat  ideje:  2016.  december  31.  Az 
állandó lakosságszám adatait  figyelembe  véve  megállapított  és  a  társulás  tagjainak 
írásban kiközölt tagdíjat évente egy összegben kell megfizetni a közlés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással a Társulás számlájára. A Társuláshoz év közben 
csatlakozó település a tagdíj időarányos részét köteles megfizetni. 

f. A tagönkormányzatok által vállalt tagdíjfizetés elmulasztása esetén, a fizetési határidő 
lejártától  számított  15.  naptól  irányadó  eljárás  az  beszedési  megbízás  (inkasszó) 
alkalmazása.  Amennyiben  az  inkasszó  nem  érvényesíthető,  akkor  a  tartozásra  a 
jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás 
az  esedékességtől  a  kifizetés  napjáig  terjedő  időtartamra.

16. A Társulás felügyelete és ellenőrzése: 

A társulás felügyeletét a társult önkormányzatok Társulási Tanácsba delegált képviselői 
látják el. A társulás pénzügyi belső ellenőrzését a Társulás Elnöke által megbízott belső 
ellenőr  végzi.  A társulás felett  a törvényességi  felügyeleti  jogkört  a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal látja el.

17.  Társuláshoz való csatlakozás, kiválás

d. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával 
lehet, ha törvény másként nem rendelkezik. 

e. A  társuláshoz  való  csatlakozásról  és  a  kiválásról,  ha  törvény  eltérően  nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. 
Erről a döntésről a Társulási Tanácsot legkésőbb 15 napon belül értesíteni kell.

f. A  Társulásból  kiváló  települési  önkormányzat  köteles  a  Társulással  szemben 
fennálló  éves  tagdíjfizetési  kötelezettségét  a  kiválás  hatálybalépéséig  teljesíteni, 
továbbá az addig megfizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza. 

18. Kizárás 

A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.

19. A Társulás megszűnése:

a. A Társulás megszűnik: 

- ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák;
- a törvény erejénél fogva;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
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b. A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a tagok között lakosságszám-arányosan 
kell felosztani, feltéve, hogy a Társulást terhelő vagyoni kötelezettségek kiegyenlítése 
után marad felosztható társulási vagyon. 

c. A megszűnéskor fennálló, s a vagyonból ki nem elégíthető követelések a megszűnés 
időpontjában  a  társulás  tagjaként  nyilvántartott  települési  önkormányzatokat 
lakosságarányosan terhelik,  feltéve,  hogy ebben a kérdésben az érintett  települések 
másként nem állapodnak meg. 

d. A  megszűnés  időpontjában  fennálló  társulási  követelésekre  a  c./  pontban  foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

e. Tagtelepülés  fogalma  alatt  azokat  a  településeket  kell  érteni,  akik  a  megszűnés 
időpontjában tagjai voltak a társulásnak. 

20. Záró rendelkezések

a.  Társult  önkormányzatok  kijelentik,  hogy  ez  a  megállapodás  a  helyi  önkormányzat 
önállóságát  nem sérti.  A  továbbiakban  sem hoznak  olyan  döntést,  amely  bármely 
önkormányzat önállóságát sértené. 

 b. A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése 
során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérelik meg rendezni, s Bírósághoz 
csak abban az esetben fordulnak, ha ezen törekvésük nem jár eredménnyel.  Erre az 
esetre  kikötik  a  Szegedi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  kizárólagos 
illetékességét. 

     c.  Ezen  társulási  megállapodás  –  az  érintett  önkormányzatok  képviselő-testületeinek 
jóváhagyó  határozatai  Társulási  Tanács  Elnökéhez  történő  megérkezését  követő  10. 
napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

d. Jelen társulási megállapodás a Mártélyon 2004. szeptember 30. napján létrejött, Bakson 
2005. június 23. napján, Sándorfalván, 2008. április 30. és 2009. június 25-én és 2010. 
március  30.  és 2012.  május  9.  napján,  2013.  április  29-én módosított  megállapodás 
egységes szerkezetbe foglalt okirata. 

Sándorfalva, 2013. április 29.

Kakas Béla polgármester
Társulás Elnöke

Település Képviselő-testületi határozat száma

1. Algyő KT határozat
2. Baks KT határozat
3. Csanytelek Ökt. határozat
4. Csongrád ÖKt. határozat
5. Deszk KT határozat
6. Dóc KT határozat
7. Eperjes KT határozat
8. Ferencszállás KT határozat



9. Földeák KT határozat
10.Hódmezővásárhely Kgy. határozat
11. Kiszombor KNÖT.h.
12. Klárafalva Ökt. határozat
13. Mártély KT határozat
14. Mindszent KT határozat
15. Óföldeák KT határozat
16. Sándorfalva KT határozat
17. Szatymaz KT határozat
18. Szeged Kgy.sz. határozat
19. Szegvár Kt. határozat
20. Szentes KT határozat
21. Tiszasziget KT határozat

………………………….
Kakas Béla polgármester
 Társulás elnöke

Záradék: 

2013. április  29-i módosítást követő egységes szerkezetben hiteles: Hatályos: 2013. ………. 
-tól.
Sándorfalva, 2013………………………

………………………….
Kakas Béla polgármester
   Társulás elnöke



1. sz. Melléklet

A Társulásban résztvevő önkormányzatok, vezető tisztségviselőjük nevének jegyzéke

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő: Herczeg József polgármester

Baks Község Önkormányzata Képviselő: Búza Zsolt polgármester

Deszk Község Önkormányzata Képviselő: Király László polgármester

Dóc Község Önkormányzata Képviselő: Tóth Margit polgármester

Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő: Jani János polgármester

Földeák Község Önkormányzata Képviselő: Vass Imre polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő: Almási István polgármester
Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő: Szegvári Ernőné polgármester

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő: Fekete József polgármester

Mártély Község Önkormányzata Képviselő: Balogh Jánosné polgármester

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő: Zsótér Károly polgármester

Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő: Hajnal Gábor polgármester

Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő: Kakas Béla polgármester

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Solymos László
polgármester

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő: Forgó Henrik polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kormányos László
polgármester

Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő: Gémes László polgármester

Szentes Város Önkormányzata Képviselő: Szirbik Imre polgármester



2. sz. Melléklet

A Társulás Alelnöke: Forgó  Henrik Csanytelek  Község 
Önkormányzat polgármestere



1. sz. Függelék

Állandó lakosságszám

2012. december 31-i adatok alapján:

Algyő Nagyközség Önkormányzata 5325fő

Baks Község Önkormányzata 2076 fő
Deszk Község Önkormányzata 3692 fő

Dóc Község Önkormányzata   786 fő

Ferencszállás Község Önkormányzata 671 fő

Földeák Község Önkormányzata 3165 fő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város           46395 fő

Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  4081 fő

Klárafalva Község Önkormányzata                                    534 fő

Mártély Község Önkormányzata    1301 fő

Mindszent Város Önkormányzata                      7089 fő

Óföldeák Község Önkormányzata  479 fő

Sándorfalva Város Önkormányzata 8202 fő

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata              165774 fő          

Tiszasziget Község Önkormányzata  1802 fő

Csanytelek Község Önkormányzata  2888 fő
           

Csongrád Város Önkormányzata 17462 fő
           

Eperjes Község Önkormányzata    545 fő  

Szatymaz Község Önkormányzata   4825 fő  

Szegvár Nagyközség Önkormányzata  4698 fő          

Szentes Város Önkormányzata                                 28877 fő       



            2. sz. Függelék

A társulás tagjainak szavazati arányai (lakosságszám szerint)                          %

Algyő Nagyközség Önkormányzata 1,9

Baks Község Önkormányzata 0,7

Deszk Község Önkormányzata 1,3

Dóc Község Önkormányzata 0,3

Ferencszállás Község Önkormányzata 0,2
Földeák Község Önkormányzata 1,1

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 16,3
Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 1,4

Klárafalva Község Önkormányzata 0,2

Mártély Község Önkormányzata 0,5

Mindszent Város Önkormányzata                      2,5

Óföldeák Község Önkormányzata 0,2

Sándorfalva Város Önkormányzata 2,9

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata       49,0

Tiszasziget Község Önkormányzata 0,6

Csanytelek Község Önkormányzata            1,0

Csongrád Város Önkormányzata            6,2

Eperjes Község Önkormányzata            0,2

Szatymaz Község Önkormányzata            1,7

Szegvár Nagyközség Önkormányzata            1,7

Szentes Város Önkormányzata                                                                                   10,2  

Összesen:           100


