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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) 
bekezdés értelmében a többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai a helyi 
önkormányzati általános választásokat követı hat hónapon belül felülvizsgálják. 
  
A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése 
szükséges a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodás módosításához, jóváhagyásához. 
  
A felülvizsgálat során jogszabályi változások, illetve kisebb, technikai jellegő módosítások 
átvezetése indokolt: 
  

• A fıvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 23. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint, a 2011. január 1. napjával létrejött megyei  kormányhivatalok 
a megyei kormányhivatal székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatalok általános 
jogutódjai. 

• A megszüntetésre kerülı társulások (Makói Kistérség Közútfenntartási Társulása, valamint a  
Makói Kistérség Hatósági-Igazgatási Társulása) által ellátott feladatok kikerülnek a társulási 
megállapodásból. 

• A Többcélú Társulás a 2011. évi költségvetési határozatának elfogadásakor egyes feladatok 
elhagyásáról döntött, ezen feladatok is kikerülnek (Társulási Megállapodás Úszásoktatási 
Feladatokról – 2011. szeptember 1. napjával; Makói Kistérség Többcélú Társulási 
Gyermekjóléti Intézményi Társulása – Családok Átmeneti Otthona) 

• Feladatok pontosítása történik (mozgókönyvtár, közoktatás, belsı ellenırzés területén) 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makói Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálata tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  



Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint társult tag a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában, a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva, a törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a Makói 
Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Többcélú Társulási Megállapodás aláírására.  
 
A határozatról értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társult önkormányzatok 
- Irattár 
 
 
Kiszombor, 2011. március 30. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 



MAKÓI KISTÉRSÉG 
 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan; Jelen módosítással érintett rendelkezések 

vastag, dılt betőszedéssel) 
 
 

Makói Kistérség települési önkormányzati képviselı-testületei – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a (Ttv.), a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. 
törvény 10. § (Tft.), a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérıl szóló 
244/2003. (XII.18.) Korm rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 
- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszere szervezeti 

keretének biztosítására,  
 
- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes 

települések önkormányzatainak teljesítıképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, 
valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, 
összehangolására, mőködtetésére, fejlesztésére,  

 
- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, 

intézményfenntartásra, 
 
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének 

összehangolt fejlesztésére, 
 
- a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,  
 
a közösségi szolgáltatások térségi szinten történı kiegyenlített, magas színvonalú és minıségő ellátása 
érdekében társulási megállapodást kötnek. 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1.1 A Makói Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei önálló jogi 
személyiséggel rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoznak létre. 
 
1.2. A Többcélú Társulás alapító tagjai a 2004. évi CVII. törvény melléklete szerint a Makói Kistérséghez 
tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei. 
 
1.3. A többcélú kistérségi társulás határozatlan idıre szólóan jön létre, de legalább 3 évre.   
A kistérséget alkotó települési önkormányzatok felsorolását – a társulás tagjainak nevét és székhelyét, 
lakosságszámát, valamint a többcélú társulás lakosságszámát – a megállapodás 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 
 

2.1. A Többcélú Társulás neve: Makói Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Többcélú Társulás) 



 
2.2. A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont): Makó város 

6 9 0 0  Makó,  Széchenyi tér 22. 
 
2.3. A Többcélú Társuláson belül 5 mikrotérség, 5 alközponttal, valamint köztes szintként 2 mikrotérséget 
lefedı 1 makrotérség mőködik. 
 
2.4. 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: Pitvaros (székhely), Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér, 
5. mikrotérség: Földeák (székhely), Maroslele, Óföldeák, 

 
2.5.  Makrotérség: Csanád térség 

 tagjainak neve és székhelye: 

2.  mikrotérség:  Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, 
3.   mikrotérség:  Csanádpalota (székhely), Királyhegyes, Kövegy 

 
2.6. A mikrotérségek, a társszékhelyek a többcélú társulás egyes funkcióiról, feladatköreirıl, a feladatkörbe 
tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer 
fenntartásáról, mőködtetésérıl, szervezésérıl, összehangolásáról ezen társulási megállapodás keretei 
között ill. külön megállapodásba foglaltan gondoskodhatnak. 
2.7. Az érintett mikrotérség társulási elnökhelyettese elızetesen tájékoztatja a Tanácsot a mikrotérségi 
szinten, ill. az egyes települési önkormányzatok által létrehozandó társulás céljáról, feladatairól, az abban 
részt vevı települési önkormányzatokról.  
A Tanács elızetesen kialakítja álláspontját, véleményét a térségi ellátási és szolgáltatási rendszerek, a 
feladat- és hatásköri rendszer, az intézményrendszerek összehangolása, a közszolgáltatások térségi 
kiegyenlítése érdekében. 
2.8. A makrotérség területfejlesztési feladatkörben együttmőködik a Többcélú Társulással. 
2.9. A Többcélú Társulás mőködési területe: a Makói Kistérséget alkotó - az 1. számú mellékletben 
feltüntetett - települési önkormányzatok közigazgatási területe, Makói Kistérség területe. 
 
2.10. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy. 

a.) A Többcélú Társulás alapításáról a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-
testületi külön okiratban rendelkeznek, ill. arról alapító okiratot adnak ki. 
b.) A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok 
képviselı-testületei. 
 
2.11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: a Többcélú Társulás gazdálkodására a 
költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
a) Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörő. 
b) A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Makó Város Önkormányzati Képviselı-testület 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
c) A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Makói Kistérség Többcélú Társulása 
Polgármesterek Tanácsa és Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete között kötött külön 
megállapodás tartalmazza. 

 

2.12. A Többcélú Társulás képviseletét a Polgármesterek Tanácsa elnöke látja el. 



 

2.13. A társulás tagsági nyilvántartása: 

 

a) A társulás tagjairól, képviseletérıl, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

b) A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselıje nevét, 
- a belépés, a csatlakozás idıpontját, 
- a térségi feladat- és hatáskört, a térségi közszolgáltatást, ill. mely önkormányzat illetékességi, 

mőködési, ellátási - szolgáltatási területére terjed ki a feladatellátás,  
- az egyes közszolgáltatási feladatkörben megilletı szavazati jogosultságot,  
- a pénzügyi hozzájárulást. 

 

c) A nyilvántartás felfektetése és vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi. 

  

II. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

 

1.1. A Többcélú Társulás célrendszere, hogy 

 

- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszerének, 
 
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, 

szervezése, összehangolása, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) 
 
- egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), 
 
- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, 
 
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének 

összehangolt fejlesztése, 
 
- közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása,  
 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 
 
1.2. A társulás célja: 

a) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történı ellátása,  



b) kistérségi területfejlesztéssel összefüggı feladatok ellátása, 
c) kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerősítése, 
d) a többcélú kistérségi társulás modellkísérletének lebonyolítása. 

 
2. A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei a társulási 

megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze 

és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített 

feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. 

 

3.  Többcélú Társulás funkciói: 

 

A Többcélú Társulás hármas funkciót lát el: 

 

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 
integrálása, intézmények közös fenntartása, mőködtetése, fejlesztése) szervezése, 
összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

 

- államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 
 

- térségfejlesztés: 
 - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,    

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  

 - településfejlesztés összehangolása. 

 

4.1. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörben: 

 

a)  a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el, 
 

b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait, 
 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenırzi azok megvalósítását, 

 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetesen véleményt nyilvánít a 
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel, 

 



e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési 
programjai finanszírozására és megvalósítására, 

 

f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elısegíti a 
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; 

 

g) közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

 

h) koordinálja a kistérségben mőködı társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt - 
szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; 

 

i) a kistérségben összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben mőködı 
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 
források feltárása érdekében; 

 

k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen 
azoknak a kistérség területét érintı intézkedéseit illetıen,  
 
l) forrásokat győjthet a tanács mőködtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához, 
 
m) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben, 
 
n) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, 
 
o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elısegíti 
a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását, 
 
p) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban, 
 
r) szakmai munkaszervezetet mőködtethet, 
 
s) az l) és a n) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.  
 

4.2. A Polgármesterek Tanácsa a Kistérségi Fejlesztési Tanács, valamint az 

Önkormányzati Területfejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében jár el. 

 

4.3. A kistérségi fejlesztési tanácsként eljáró többcélú kistérségi társulás illetékessége: 
a területfejlesztési feladatokat és hatásköröket a Makói Kistérséghez tartozó valamennyi települési 
önkormányzat illetékességi területén ellátja, illetve gyakorolja.” 
 

 



5.1. A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

 

A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei egyes 

feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által 

ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

 

a) A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minıség, az eredményesség, a 

hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli 

közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

 

b) A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített, a kistérség 

egészére kiterjedı feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás). 

 

c) A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó, egyes települési önkormányzat képviselı-

testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott 

feladatellátás) 

 

A települési önkormányzat képviselı-testülete egyes ágazati feladatainak ellátására külön 

megállapodást köt a Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat 

képviselı-testületével.   

5.2. Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérı rendelkezése hiányában tovább nem 

ruházható.  

 

6. A Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 

intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetıit. 

 

7.1. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke 

gyakorolja.  

 

7.2. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Ötv. vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. 

 

8.1. A Többcélú Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, vagy 

a társulás más tagja intézménye útján látja el.  



 

8.2.  A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselı-testületei a Többcélú 

Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselı-testülete külön 

megállapodást köt. 

 

8.3. A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el.  

 

9.  A feladatellátás módja:  

 

A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

 

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási 
megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás), 

- saját intézmény,  
- térségközpont (városi) intézmény útján, 
- mikrotérség (községi) intézmény, 
- ellátási szerzıdés, 
- feladatellátási szerzıdés, 
- közszolgáltatási szerzıdés, 
- vállalkozási szerzıdés,  
- térségközpont polgármesteri hivatala, 
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  
- valamint egyéb módon. 

 

III. 

 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 

  

1.1. Feladatellátás rendszere:  

 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei határozatba 

foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely pénzügyi 

hozzájárulással jár. 

1.2. Térségi feladatellátás (Jelen társulási megállapodás keretében a térség egészére 

kiterjedıen ellátandó feladatellátás.) 

 

1.3. Ágazati feladatellátás (Jelen társulási, valamint külön megállapodás keretében egyes 

települési önkormányzatok képviselı-testületei által átruházott feladatellátás.) 



 

1.4. Térségi feladatellátás: (Többcélú Társulási megállapodás keretében meghatározott 

feladat ellátása a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedıen.) 

 

1.5. A Többcélú Társuláshoz tartozó valamennyi települési önkormányzat képviselı-

testülete jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, 

közszolgáltatásokat a Többcélú Társulás útján látja el. 

 

1.6. A Többcélú Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség 

egészére kiterjedıen, térségi szinten látja el. 

 

1.7. Ágazati feladatellátás: (A Többcélú Társuláshoz tartozó egyes települési 

önkormányzat képviselı-testülete által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás 

keretében meghatározott feladat ellátására.) 

 

1.8. A Többcélú társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok képviselı-testületei 

egyes önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és 

hatáskört átruházhatja a Többcélú Társulásra.  

 

1.9. Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselı-testülete a 

Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselı-testületeivel külön 

megállapodást köt. 

 

2.  

 

3. A Többcélú Társulás a térség egészére kiterjedıen gondoskodik a jelen 

megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról.  

 

4. A Többcélú Társulás a térség nagyobb részére, egyes települési önkormányzatokra 

kiterjedıen gondoskodik a külön megállapodásba foglalt feladat ellátásról.  

 

5. Egészségügyi ellátás, szolgáltatás: 

Térségi feladat: 

a) Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös mőködtetése. 
b) Egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása. 



c) Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségi összehangolása. 
d) Térségi adatbázis, információs rendszer mőködtetése 
e) Pályázat figyelés, pályázat elıkészítés, pályázati forrásgyőjtés. 

 

6. Szociális feladatok: 
Ágazati  feladat: 

a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezése, biztosítása 
 

7. Gyermekvédelmi feladatok, szolgáltatások: 

Térségi feladatok: - 

 

8. Közoktatási feladatok: 

I. Közoktatási intézményi feladatok: 

A Társulás szervezı tevékenységével biztosítja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény ( továbbiakban: Kt.) 20. § (1) a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb 

mőködését, az intézmények szakmai színvonalának javítását. 

Ennek keretén belül: 

a) Pedagógiai szakmai szolgáltatás koordinálása 

- pedagógiai értékelés, 

  - szaktanácsadás, 

- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás. 

c) Szakmai innovációk koordinálása 

 

II. Közoktatási szakszolgálati feladatok: 

A Kt. 34. §-ának e) – logopédiai ellátás – és h) – gyógytestnevelés – pontjai szerinti 

pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának megszervezése.” 

 

III. Sport feladatok: 

Térségi feladatok 

a) Térségi szintő utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás segítése. 
b) Térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése. 
c) Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása. 
d) Térségi versenyrendszer mőködtetése. 
e) Térségi úszásoktatás szervezése, sport napközi mőködtetése. 

 

IV. Térségi informatikai, információs rendszer mőködtetése: 

a) agrár információs rendszer 
b) intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, 
c) településrendezési, településfejlesztési információs rendszer, 



d) környezetvédelmi információs rendszer, 
e) közigazgatási információs rendszer, 
f) pályázatfigyelés, pályázatkészítés, közös pályázat, pályázati forrásgyőjtés. 

 

9.  Könyvtári szolgáltatások: 

Térségi feladatok: 

a) Térségi mozgókönyvtári szolgáltatás mőködtetése  
b) Könyvtári adatbázis, információs, informatikai szolgáltatási rendszer fenntartása, 

mőködtetése. 
c) Állománygyarapítás összehangolása. 
d) Könyvtári rendezvények szervezése 
e) Érdekeltségnövelı pályázat térségi összehangolása, pályázatkészítés. 
f) Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás. 

 

11. Kulturális szolgáltatások: 

Térségi feladatok: 

a) Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása.  
b) Szolgáltatás - szervezési feladatok: Térségi konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, 

szakmai módszertani anyagok készítése, kidolgozása. 
 

12.  Településrendezési-, fejlesztési, helyi építészeti, mőemlékvédelmi feladatok: 

Térségi feladatok: -  

 

13. Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok 

Térségi feladatok 

a) Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata. 
b) Települési környezetvédelmi programok összehangolása. 
c) Hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer összehangolása. 
d) Közös hulladékgazdálkodási terv készítése. 
e) Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyőjtés. 
f) Környezetvédelmi referens foglalkoztatása.  

Fakultatív feladatok: 

a) Térségi Környezetvédelmi Alap létrehozása. 
b) Mezııri szolgálat mőködtetésének összehangolása. 
c) Hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer közös kialakítása, szervezése, mőködtetése. 

 

14.  Közlekedési feladatok: 

Fakultatív feladat:-  

 

15. Vízgazdálkodás: 

Térségi feladatok: -  

 



18.  Területfejlesztés, településfejlesztés: 

Térségi feladat: 

a) Térségi Civil Fórum mőködtetése, 
b) Civil Ház kialakítása, mőködtetése.  

 

19.  Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok: 

Térségi feladat: 

a) Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése.  
b) Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, pályázati forrásgyőjtés. 

 

21.  Belsı ellenırzés: 
Térségi feladatok: 

a) A társulás a belsı ellenırzési feladatok közös ellátásával biztosítja az intézményi társulások, 

intézmények, önkormányzatok szakmai és gazdálkodási feladatai végrehajtásának ellenırzését.  

Biztosítja az egységes belsı ellenırzési rendszer kiépítését, az ellenırzés elıkészítését, lefolytatását 

és a realizálásra vonatkozó belsı ellenırzési módszertan összehangolt végrehajtását. 
 

22.  Nemzetközi és térségi  külföldi kapcsolatokkal  

Térségi feladat: 

a) Határon átnyúló kapcsolatok, határ menti együttmőködések. 

b) Külföldi térségi kapcsolatok – uniós tagállam – kialakítása, mőködtetése.  

 

24. A többcélú társulás keretében létrehozott intézményi társulások, az általuk 

mőködtetett közös fenntartású intézmények, az általuk biztosított önkormányzati 

közszolgáltatások, feladatok, intézmények megnevezését mőködési, ellátási, szolgáltatási 

területét tartalmazó jegyzék jelen megállapodás függelékét képezi. 

 

25. A többcélú társulás keretében létrehozott intézményi társulások útján, a társulás 

székhelye, Makó Városi Önkormányzat intézménye útján ellátott társulási feladatokat, az 

intézmény megnevezését, mőködési, ellátási, szolgáltatási területét tartalmazó jegyzék jelen 

megállapodás függelékét képezi. 

 

26. A többcélú társulás keretében létrehozott intézményi társulás útján, a többcélú társulás 

más tagjának – települési önkormányzata – az intézménye útján ellátott társulási feladatokat, az 

intézmény megnevezését, mőködési, ellátási, szolgáltatási területét tartalmazó jegyzék jelen 

megállapodás függelékét képezi. 

 



27. A kistérség társulási rendszerét, a kistérség határán belül mőködı egyes társulások 

jegyzéke jelen megállapodás függelékét képezi. 

 

28. A többcélú kistérségi társulás keretében létrehozott igazgatási társulások jegyzéke 

jelen megállapodás függelékét képezi.  

 

IV. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 

 

1. A tagsági jog viszony keletkezése: 

 

1.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselı-testületei – kizárólagos 

jogkörükben minısített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a 

Többcélú Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás) 

 

1.2.  A határozatban meg kell jelölni, hogy mely feladat- és hatáskört, közszolgáltatást 

láttatja el térségi szinten, valamint mely intézmény útján a többcélú kistérségi társulás keretén 

belül. 

 

1.3. A Többcélú Társulás akkor tekintendı megalakultnak, ha a kistérséget alkotó 

települési önkormányzatok képviselı-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják, azt 

követıen a Polgármesterek Tanácsa alakuló ülésén kimondja a társulás megalakulását. 

 

1.4. A Tanács elnöke a megalakulást követı 15 napon belül megküldi a társulási 

megállapodást a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak. 

 

1.5. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, továbbá 

törvényben vagy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltozatásának rendjérıl 

szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati 

általános választásokat követı hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

1.6.  A Többcélú Társulás tagjai    



 - a térség egészére kiterjedı – társulási megállapodásban meghatározott közös  

feladatellátásra, 

- egyes települési önkormányzatokra kiterjedı - külön megállapodásban meghatározott 
– egyes ágazati/ fakultatív feladatellátásra is 

társulhatnak. 

 
2. Csatlakozás szabályai: 
 
2.1. A Többcélú Társuláshoz a Makói Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei 
bármikor csatlakozhatnak.  
A csatlakozásról szóló döntést legalább 3 hónappal korábban közölni kell a társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviselı-testületeivel, a Polgármesterek Tanácsával. 
 
2.2. A döntést tartalmazó határozatban a képviselı-testületnek ki kell mondani, hogy - a jelen 
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezınek fogadja el, - a társulás mőködésével, a 
feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 
 
2.3. A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzat képviselı-testülete minısített 
többséggel, a Polgármesterek Tanácsa a Makó Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásban 
meghatározott minısített szavazataránnyal dönt. 
 
3. A kiválás szabályai: 

 
3.1. A Többcélú Társulásból kiválni törvényben, továbbá a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásának rendjérıl szóló kormányrendeletben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó 
napjával lehet. 
 
3.2. A kiválásról szóló – minısített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselı-
testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival, valamint a Polgármesterek 
Tanácsával közölni. 
 
4. Kizárás szabályai: 
 
A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja azon tagját, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidıben nem tesz eleget. 
 
5.   Megszőnés szabályai: 
5.1. A társulás megszőnik:  

a)  
b)  
c) a többcélú társulás tagjainak száma nem éri el kistérségbe tartozó települések képviselı-

testületeinek több mint a felét, de legalább két képviselı-testület számát, területfejlesztési feladatok 
vállalása esetén a kistérségbe tartozó képviselı-testületek számát, 
 d) ha a társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma nem haladja meg a 
kistérség lakosságszámának 60 %-át, illetve 50 %-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe 
tartozó települések számának 60 %-át. 
 



6. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl vagy felmondásáról a 
kezdeményezés megküldésétıl számított 60 napon belül döntenek. 
 
 
7. A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése 
szükséges: 
a) a többcélú kistérségi megállapodás jóváhagyásához, 
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához, 
c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez, 
d) a többcélú kistérségi társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
 

V. 
 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 

 

1. A Többcélú Társulás szervezetének, mőködésének, döntés-elıkészítési és 

döntéshozatali eljárási rendjének fıbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes 

szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a Polgármesterek Tanácsa állapítja meg. 

 

2. A társulás szervezeti és mőködési szabályzatát a Polgármesterek Tanácsa fogadja el a 

megalakulását követı 3 hónapon belül. 

 
A társulás szervei 

 
3. A Polgármesterek Tanácsa, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettesei, a Tanács bizottságai, a Jegyzıi 
Kollégium, a társulás hivatali és munkaszervezete. 
 

 Polgármesterek Tanácsa 
 

4.1.  A Többcélú Társulás legfıbb, döntéshozó szerve a Polgármesterek Tanácsa.  
 
4.2. A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési 
önkormányzatok képviselı-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és 
hatásköröket.   
 
4.3. A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévı polgármesterei.  
 
4.4. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a polgármester 
helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselı-testülete határozza meg. 
 
4.5. A települési önkormányzat képviselı-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselıje a polgármestert megilletı jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 
 
4.6. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselı felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, 
kijelölı irat) bemutatását, átadását követıen járhat el. 

 



Társulás Elnöke 
(Polgármesterek Tanácsa Elnöke)  

  
5.1. A Polgármesterek Tanácsa alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ.  
 
5.2. Az elnök személyére a Polgármesterek Tanácsa bármely tagja javaslatot tehet.  
 
5.3. A jelöltté váláshoz a jelenlévı tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. 
5.4. Az elnök megválasztásához minısített többség szükséges. 
 
5.5. A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás 
képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt elnökhelyettes látja el. 
 
 

Társulás Elnökhelyettesei 
(Polgármesterek Tanácsa Elnökhelyettesei) 

 
6.1. A Többcélú Társulás az elnök mellett öt – mikrotérségenként egy - elnökhelyettesi 

tisztséget létesít. 

 

6.2. A Polgármesterek Tanácsa az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából 
elnökhelyetteseket választ. 
6.3. Az elnökhelyettesek személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. 
 
6.4. A jelöltté váláshoz a jelenlévı tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. 
 

6.5. Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általános elnökhelyettesi tisztséget 

betöltı elnökhelyettes, azt követıen a Tanács elnöke, ill. általános elnökhelyettese által kijelölt 

elnökhelyettes helyettesíti. 

 

6.6. Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Mőködési 

Szabályzata határozza meg. 

 

6.7. Az elnökhelyettes megválasztásához minısített többség szükséges.  
 
 

Bizottságok 
Eseti Munkabizottságok 

 
7.1. A Polgármesterek Tanácsa egyes feladatainak ellátására, döntéseinek elıkészítésére, végrehajtásának 
szervezésére eseti jelleggel hoz létre és mőködtet munkabizottságot. 

 

7.2.  Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó határozatban a 
Polgármesterek Tanácsa határozza meg. 
 



7.3. A bizottság mőködésének, eljárásának rendjére vonatkozó fıbb szabályokat a Tanács a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat a bizottság külön Ügyrendje tartalmazza. 
 
7.4. A bizottság tagjait a Polgármesterek Tanácsa választja meg a Tanács saját tagjai sorából. A Tanács 
esetenként a kistérség területén mőködı gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszervezıdı 
közösségeinek képviselıit az esetileg létrehozott bizottságai tagjainak sorába választhatja. 
 
7.5. A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e 
feladatra választott tag lehet.  
 
7.6. Az elnök a bizottság véleményérıl, javaslatáról, intézkedésérıl a Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 
 
7.7. A bizottság tagjainak megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 
a társulás tagjainak - a  székhely településsel együtt számított – szavazatainak több mint felét, és a jelenlévı 
tagok által képviselt települések lakosság száma meghaladja a kistérség lakosságszámának több mint a felét. 
 

 Hivatali és munkaszervezet 
 

8.1. A Polgármesterek Tanácsa integrált hivatali és munkaszervezetet mőködtet. 
 
8.2. A Tanács mőködésével kapcsolatos hivatali teendık ellátását, üléseinek, döntéseinek elıkészítését és 
végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását a térségközpont önkormányzati képviselı-testület 
polgármesteri hivatala – Makó Város Önkormányzati Képviselı-testület Polgármesteri Hivatala - 
útján, annak közremőködésével látja el.  
8.3. A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. 
  
8.4. A hivatali szervezet feladatait a polgármesteri hivatal szervezeti keretén belül elkülönült szervezeti 
egységek, a Kistérségi Iroda valamint a Jegyzıi Iroda végzi. A felvállalt szakmai feladatok ellátását a 
Hatósági Osztály, a Közoktatási Osztály, Mőszaki Iroda végzi. 
 
8.5. A Kistérségi Iroda integrált szervezeti keretei között – külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett - mőködnek a minisztériumok és területei szerveik 
kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai. 
 
8.6. A Kistérségi Iroda Makó Városi Önkormányzat jegyzıje és polgármestere közvetlen irányítása alatt 
áll. 
 
8.7. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 
a) A Kistérségi Iroda valamint a Jegyzıi Iroda vezetıje és munkatársai felett a kinevezési és egyéb 
munkáltatói jogkört Makó Város Önkormányzati Képviselı-testület Polgármesteri Hivatala 
vezetıje, a jegyzı gyakorolja. 
 
b) Makó városi Önkormányzat polgármestere egyetértési jogot gyakorol a kinevezés, a vezetıi megbízás, a 
felmentés, a vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása során. 
 
c) A Polgármesterek Tanácsát a kinevezés és megbízás tekintetében elızetes eljárás keretében 
véleményezési jog illeti meg. 
 

 Jegyzıi Kollégium 
 



9.1. A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzıje és körjegyzıje. 
 
9.2. A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzıje koordinálja, szervezi. 
 
9.3. A Polgármesterek Tanácsa a döntés-elıkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként 
bevonja a kollégiumot. 
 
9.4. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. 
 
9.5. A Kollégium a Tanács felkérésére közremőködik az ülés- és döntés-elıkészítésben, a döntések 
végrehajtásában.  
 
 

VI.   
 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŐKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 

Polgármesterek Tanácsa mőködési szabálya 
 

1.1. A Tanács alakuló ülését térségközpont polgármestere hívja össze és vezeti.  

 

1.2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.  

 

1.3. Az alakuló ülés kötelezı napirendje:  
- a társulás tisztségviselıinek megválasztása, 
-  a társulási szervek tagjainak megválasztása, 
- a társulási megállapodás felülvizsgálata. 

 

1.4. A Polgármesterek Tanácsa minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
  
1.5. A Tanács egyik  tagja sem rendelkezhet a szavazatok több, mint a felével. 
 
1.6. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott képviselı útján 
lehet.     
 
1.7. A Polgármesterek Tanácsa döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.  
1.8. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az 
általános elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt elnökhelyettes hívja össze és vezeti.  
 
1.9. A Tanács ülését össze kell hívni:  

- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,    
- a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben, 
- a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétıl számított 15 napon belül 
- a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetıjének kezdeményezésére, annak 

kézhezvételétıl számított 15 napon belül. 
 

1.10. A Tanács ülése nyilvános.  
 



1.11. A Tanács  
a) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az 
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
 
1.12. A Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzıkönyvet az 
elnök és Tanács által felhatalmazott tagja írja alá. 
 
1.13. A Tanács elnöke a jegyzıkönyvet az ülést követı  15 napon belül megküldi a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal vezetıjének. 
 
1.14. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több, mint felével rendelkezı tag 
jelen van és a jelenlévı tagok által képviselt települések lakosságszáma, meghaladja a kistérségi társulást 
alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 
 
1.15. A javaslat elfogadásához legalább  annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévı 
tagok szavazatainak több, mint a felét, és a jelenlévı tagok által képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
1.16. 
 a) A minısített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévı tagok 
szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt lakosságszámának a felét. 
 
b) Minısített többség szükséges: 
 

- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylı - pályázat benyújtásához, az 
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
- a társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha az nyilvános 
tárgyalás üzleti érdeket sértene, 
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása  
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,  
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatároz. 

 
1.17. Egyhangú döntés szükséges: 
 

a) kistérségi területfejlesztési koncepcióról, illetve ennek figyelembevételével készített 
területfejlesztési programról, 
 
b) a meghirdetett központi és regionális pályázatokra illetékességi területérıl benyújtott támogatási 
kérelmekkel kapcsolatosan kialakított véleményrıl, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban 
szerepel, 
 
c) a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal 
és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és 
megvalósítására szóló megállapodásról. 
 
d) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében készített pénzügyi terv elfogadásához, 

 



e) a költségvetés elfogadásához, módosításához 
 

f) a szervezeti és mőködési szabályzat megalkotásához, módosításához.” 
 
Egyhangú döntés hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén minısített többséggel 

dönt. 

 
1.18. Amennyiben a döntést igénylı kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét 
napirendre tőzhetı, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  
 
1.19. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi blokkolás) 
úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselı-
testületei külön megállapodást köthetnek. 
 
 

2. A társulás egyéb szerveinek mőködési szabályai 
 

Egyéb szervek  
 
 

2.1. A bizottság, a jegyzıi kollégium határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.  
 
2.2. Üléseit az elnök hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével 
kezdeményezhetik. 
  
2.3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévı tagok egyszerő többségi szavazatával hoznak 
meg. 
 
2.4. A társulási megállapodásba foglalt fıbb mőködési szabályok mellett a további szabályokat a Tanács 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmazza. 
 

VII.  

 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

1. A társulás tagjának jogai 
 

1.1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a 
szervezeti és mőködési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. 
 
1.2. A társulás tagja választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 
 
1.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
 
1.4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 
1.5. Javaslatot tehet a társulást érintı bármely – tagsági jogosultságának megfelelıen – kérdésben.  
 



1.6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás tisztségviselıihez, 
szerveihez, felvilágosítást kérhet tılük a társulás tevékenységérıl, amelyre a címzettek 30 napon belül 
írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
1.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzıkönyvben rögzíteni 
kell.  
 
1.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó elınyökbıl. 
 

2. A társulás tagjának kötelessége 
 
2.1. A társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak betartása. 
 
2.2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös 
megvalósításában. 
 
2.3. A társulás határozatainak végrehajtása. 
 
2.4. A társulás mőködéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás. 
 
2.5. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 

VIII. 
 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA 
 

1.1. A társulás pénzügyi forrása: 
 
A Többcélú Társulás mőködésének és feladatai ellátásának fedezetét 
 

a) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és egyéb 
támogatások, 

b)  saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 
c) központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás     

    - állami költségvetési hozzájárulás 
- kiegészítı támogatás 
- ösztönzı támogatás 

d) egyéb bevételek 
 

biztosítják. 
  
2.1. A költségek viselése: 
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a Többcélú Társulás mőködési költségeihez, 
valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az általuk képviselt település 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá.  
 
 2.2.Az egyes feladatok ellátásainak költségeihez való hozzájárulás arányát az (1) bekezdésben foglaltaktól 
eltérıen is megállapíthatják a mindenkori éves költségvetési határozat elfogadásakor, az abban 
meghatározottak szerint. 
 
2.3. A többcélú társulás keretében létrehozott társulásban ellátott kistérségi feladatok közös ellátásának, a 
közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény mőködési kiadásainak fedezetét  külön társulási 



megállapodásban meghatározott pénzügyi hozzájárulással biztosítják a kistérséghez tartozó társult 
települési önkormányzatok képviselı-testületei.  
 
2.4. Amennyiben a feladatellátás pénzügyi hozzájárulásról a külön megállapodás nem rendelkezik, úgy 
jelen megállapodás rendelkezései irányadók. 
 
2.5. A mőködés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg 
költségvetési évenként.  
 
3.1.A teljesítés feltételei: 

A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: 
- az elsı részlet január 15., 

 - a második részlet június 15. napjáig. 
      
3.2. A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 
 
3.3. A társult települési önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési 
kötelezettség határidejétıl számított 15 nap eredménytelen elteltével az elnök jogosult fizetési felszólítást 
eljuttatni a kötelezettséget nem teljesítı településnek legalább a kézhezvételtıl számított 15 napos határidı 
tőzésével. 
 
3.4. Az (1) bekezdésben szereplı határidı eredménytelen eltelte esetén a Polgármesterek Tanácsa a 
kötelezettséget nem teljesítı települési önkormányzat egyedi kérelmére fizetési halasztást engedélyezhet, 
legfeljebb a tárgyév november 30. napjáig. 
 
3.5. A fizetési halasztásban szereplı határidı eredménytelensége esetén haladéktalanul azonnali beszedési 
megbízás iránt kell intézkedni a kötelezettséget nem teljesítı település költségvetési elszámolási számlájára. 
 
4.1. Forrásgyőjtés, forráskoordináció: 
A kistérség mőködési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, 
központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat győjthet 

A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a pályázatok 
összegyőjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartást vezet. 

 
4.2. Pályázati forrás: 
A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség mőködéséhez és fejlesztéséhez, feladatai ellátásához 
kapcsolódó források igényléséhez. 
 
4.3. Költségvetési pénzeszköz:  
A Többcélú Társulás mőködéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a 
feladatellátásához költségvetési/ kormányzati hozzájárulást, támogatást, pályázati támogatást igényel. 
 
4.4. A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítı normatív 
támogatást igényel. 
 

5.1. A Többcélú Társulás költségvetése: 

 

A többcélú kistérségi társulás költségvetésébıl finanszírozza és látja el feladatait. 



 

5.2. A Tanács állapítja meg a társulás éves költségvetését és gondoskodik annak 

végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a 

költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 

 

5.3. A Polgármesterek Tanácsa a többcélú kistérségi társulás költségvetését önállóan, 

költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

5.4. A Polgármesterek Tanácsa a költségvetés végrehajtásáról Makó Városi Önkormányzat 

Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezete, a Pénzügyi Osztály útján 

gondoskodik. (a társulás költségvetését elkülönítetten kezelı szerv) 

 

5.5. Makó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a többcélú kistérségi társulás 

költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási elıirányzatainak megállapításáért 

és teljesítésért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelısséggel nem 

tartozik. 

 

5.6. A költségvetés kezelésére kijelölt önkormányzat gazdasági szervezete – tárgyév 

december 31-i fordulónappal – a költségvetési zárszámadás készítésének idıszakában, annak 

rendje szerint beszámol a társulás mőködési és közszolgáltatási feladatellátás központi és 

társulási pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról. 

 

5.7. Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete és a Tanács a költségvetés tervezete 

összeállításának és a költségvetési rendelet megalkotásának részletes szabályaira és eljárási 

rendjére vonatkozóan Együttmőködési Megállapodást köt. 

 

6.  Pénzügyi felügyeleti, ellenırzési rendszer: 

 

6.1. A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerőségéért a Tanács felelıs.  

 

6.2. A Tanács a társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenırzésére, valamint 

felügyeletére két állandó bizottságot mőködtet. 

 



a) A Tanács a gazdálkodás szabályszerőségének felügyeletére 3 fıs Ellenırzési 

Bizottságot hoz létre.  

 

Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából.  

 

Feladata: a társulás és szervei költségvetése figyelemmel kísérése. 

 

b) A Tanács a társulás tevékenységének és pénzügyi - gazdálkodásának ellenırzésére Pénzügyi Bizottságot 
hoz létre.  
 
Feladata: a társulás és költségvetési szervei belsı ellenırzési rendszerének mőködtetése. 
 
Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából. 

 

 

VAGYONI VISZONYOK 

 

7.1. A Többcélú Társulás vagyonának köre:  

a)  a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon, 

b) más forrásból átvett vagyon,  

c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövı vagyon szaporulata, mely a társulás közös 

tulajdonát képezi, (saját vagyon) 

d) pályázati úton megszerzett vagyon, 

e) egyéb. 

 

7.2. A társulás vagyonának részét képezi a társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a 

társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.  

 

7.3. A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a 

társulást illeti meg. 

 

8. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: 

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. 

 

9.  Elszámolás rendje: 
9.1.  A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszőnésekor kötelesek egymással elszámolni. 

 



9.2. A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi 
társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.  
 
10.  A közös vagyon kiadásának rendje: 
Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás 
feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött szerzıdés alapján 
használati díj illeti meg. 

 

11.   A visszafizetés rendje: 

A társulás megszőnéssel és a társulásból történı kiválással összefüggı visszafizetési 

kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok:  

11.1. Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történı ellátása megszőnik – 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.  

11.2. A kilépı önkormányzat köteles a kilépı önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó 
támogatásnak megfelelı összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 
megfizetni. 
 

12.  A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást 

követıen – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthetı el, 

kivéve ha 

a) az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 

ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési 

szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelızıen az értékesített vagyon 

kapcsolódott, vagy 

b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintő ellátásának megszőnése esetén amennyiben a 

támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi 

önkormányzat tulajdonába kerül. 

 

 

IX. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

1.. A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 

a) a társulás alapdokumentumait (társulási megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, 
Ügyrend, külön megállapodások,  

b) a társulási elıterjesztéseket, ülés jegyzıkönyveket, döntéseket (határozatok, 
ajánlások) 



c) egyéb közérdekő adatokat (költségvetés, beszámoló) 
 

X. 

 

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI RENDSZER 

 

1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttmőködik a települési 

önkormányzatok képviselı-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, 

egyéb társulásaival. 

 

2. A Tanács kapcsolatot tart és együttmőködik a kistérségben mőködı, a kistérség 

fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti 

szervekkel, a lakosság önszervezıdı közösségeivel.   

 

3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben mőködı közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel.  

 

4. Tájékoztatási kötelezettség: 

 

4.1. A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban 

képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselı-testületének rendszeresen 

tájékoztatást adnak.  

 

4.2. A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési önkormányzat 
közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban 
foglaltak végrehajtásáról, a társulás pénzügyi helyzetérıl, a tanácsban végzett tevékenységükrıl a 
lakosságnak. 

 

5. Kistérségi tájékoztatási rendszer mőködtetése: 

 

5.1. A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei 

dokumentumait, a társulás üléseit, elıterjesztéseit, ülésjegyzıkönyveit, a társulás döntéseit, a 

társulásra vonatkozó közérdekő adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a 

lakosság, a lakosság önszervezıdı közösségei tájékoztatására. 

 

6. Tanács fórumrendszere: 



 

A Tanács térségi fórumrendszert mőködtet: 

a) Térségi Civil Fórum 
b) Együttes ülés 

 

7. Térségi civil fórumrendszer mőködtetése, konzultációs jog biztosítása: 
 

7.1. A Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén mőködı bejegyzett 

társadalmi szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintı kérdések megvitatására térségi civil 

fórumrendszert mőködtet.  

 

7.2. A fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

 

8. Együttes ülés 

 

8.1. A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei évente 

egy alkalommal együttes ülést tarthatnak.  

Az együttes ülésen megtárgyalják a társulási megállapodásban foglaltak megvalósulásáról, 

a feladatellátásról, a társulás gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amelyet a Polgármesterek 

Tanácsa terjeszt elı. 

 

8.2. A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzati képviselıknek az együttes 

ülésen kérdezési, véleménynyilvánítási, javaslattételi joguk van.  

 
XI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. 

évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. 

törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

   



1.2. A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat 

képviselı-testületének jóváhagyó határozatával, annak idıpontjával válik hatályossá. 

 

2. A Társulási Megállapodás függelékét képezik: 

- a Többcélú Társulás tagjainak Jegyzéke (1. sz.) 

- a Többcélú Társulás Alapító Okirata  (2. sz.) 

- a Többcélú Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata (3. sz.) 

- a társulás szerveinek Ügyrendje (4. sz.) 

 

3. A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás függelékét képezı dokumentumokat megküldi a társulás 

tagjainak.   

 
4. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív 
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 
 
5. Kistérség: területfejlesztési-statisztikai kistérség. 

 
6.1. A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredı, a társulás 
mőködése során esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 
konszenzusos módon kívánják rendezni. 
 
6.2. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, az az elızetes egyeztetés nem vezetett eredményre, 
megegyezésre.  
 
6.3. A jogvita eldöntésére Makó Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
M a k ó, 2011.  
 
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselı-testülete nevében a Társulási 
Megállapodást aláírásával látta el: 
 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete nevében:  

 Polgármester Jegyzı/körjegyzı 
Ambrózfalva Község 

Önkormányzati Képviselı-testülete 
Mitykó Mátyás 

Márton Dr. Sarkadi Péter 
   



Apátfalva Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete Varga Péter Sajtos László 

   
Csanádalberti Község  

Önkormányzat Képviselı-testülete Csjernyik Zoltán Dr. Sarkadi Péter 
   

Csanádpalota Nagyközség  
Önkormányzat Képviselı-testülete Kovács Sándor Erdélyi Sándorné dr. 

   
Ferencszállás Község 

Önkormányzat Képviselı-testülete Jani János  Dr. Gácsi Zoltán 
   

Földeák Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete Vass Imre Wéberné Bandur Rozália 

   
Királyhegyes Község 

Önkormányzat Képviselı-testülete Horváth Lajos Benákné Bárdi Ilona 
   

Kiszombor Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete Szegvári Ernıné Dr. Kárpáti Tibor 

   
Klárafalva Község 

Önkormányzat Képviselı-testülete Fekete József Dr. Gácsi Zoltán 
   

Kövegy Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

Galgóczkiné Krobák 
Mária Anna Benákné Bárdi Ilona 

   
Magyarcsanád Község  

Önkormányzat Képviselı-testülete Guba István Dr. Bagi Mária 
   

Makó Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete Dr. Buzás Péter Dr. Bánfi Margit 

   
Maroslele Község 

Önkormányzat Képviselı-testülete 
Dr. Martonosi 

György Dóka Tímea 
   

Nagyér Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete Lırincz Tibor Bernula Zsuzsanna 

   
Nagylak Község  

Önkormányzat Képviselı-testülete Gyarmati András Erdélyi Sándorné dr. 
   

Óföldeák Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete Hajnal Gábor Wéberné Bandur Rozália 

   
Pitvaros Község 

Önkormányzat Képviselı-testülete Radó Tibor Dr. Sarkadi Péter 
 
Z á r a d é k: 
 
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei a Társulási Megállapodást 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként fogadták el. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete:           Jóváhagyó határozat száma: 
 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

83/2003. (XII.9.), 
41/2004.(VI.24.) 
62/2004.(X.13.)  
2/2005. (I. 24.)  
81/2008. (XI.20.)  
 

 Önkormányzati határozat 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

248/2003. (XII.9.), 
103/2004.(06.25), 
186/2004.(IX.28.), 
4/2005. (I. 25.)  
138/2008. (10.28.)  
 
Kt. h. 

Csanádalberti Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

90/2003. (XII.9.), 
40/2004.(VI.23.), 
60/2004.(X.13.), 
2/2005. (I. 24.)  
114/2008. (XI.11.)  
 
sz. Önkormányzati határozat 

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

255/2003. (XII.9.), 
203/2004.(VI.24.), 
289/2004.(X.8.), 
8/2005. (I. 20.), 
15/2005. (I. 25.)  
216/2008. (IX. 30.) 
 
Kt. h. 

Ferencszállás Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

229/2003. (XII.9.), 
95/2004.(VI.24.) 
134/2004.(IX.28.) 
7/2005. (I. 25.)  
120/2008. (X.14.)  
 
KT. határozat 



Földeák Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

177/2003. (XII.9.), 
102/2004.(VI.23.), 
149/2004.(X.14.), 
16/2005 (I. 26.)  
148/2008. (IX.10.)  
 
Kt. h. 

Királyhegyes Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

89/2003. (XII.9.), 
61/2004.(VI.25.), 
92/2004.(IX.30.), 
1/2005. (I. 26.), 
2/2005. (I. 26.)  
84/2008. (IX.11.)  
 
Öh. 

Kiszombor Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

496/2003. (XII.9.), 
254/2004.(VI.25.) 
429/2004.(IX.13.), 
14/2005. (I. 25.)  
336/2008. (IX.30.)  
 
KKÖT. 

Klárafalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

171/2003. (XII.9.), 
75/2004.(VI.24.), 
121/2004.(IX.29.), 
7/2005. (I. 25.)   
109/2008. (X.15.) 
 
Önk. határozat 

Kövegy Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

116/2003. (XII.9.), 
69/2004.(VI.24.) 
112/2004.(X.13.), 
2/2005. (I. 20.), 
3/2005. (I. 20.)  
84/2008. (IX.10.)  
 
Kt.h. 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

47/2003. (XII.9.), 
30/2004.(VI.24.) 
55/2004.(IX.28.), 
4/2005. (I. 25.)  
62/2008. (IX.30.) 
 
Képviselı-testületi határozat 



Makó Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete 

469/2003. (XII.9.), 
304/2004. (VI.28.) 
410/2004.(IX.29.), 
11/2005. (I. 12.), 
15/2005. (I. 27.)  
339/2008. (X. 1.)  
 
MÖKT h. 

Maroslele Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

155/2003. (XII.9.), 
76/2004.(VI.23.), 
111/2004.(X.13.), 
14/2005. (I. 19.), 
25/2005. (I. 26.)  
150/2008. (X.14.)  
 
Kt. h. 

Nagyér Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

75/2003. (XII.9.), 
32/2004.(VI.23.), 
65/2004.(X.6.), 
10/2005.. (I. 20.), 
11/2005. (I. 25.)  
78/2008. (IX.10)  
 
Kt. határozat 

Nagylak Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

126/2003. (XII.9.), 
59/2004.(VI.24.) 
109/2004.(X.12.), 
4/2005. (I. 20.), 
25/2005. (I. 26.)  
112/2008. (IX.29.)  
 
Képv.T.H. 

Óföldeák Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

187/2003. (XII.9.), 
74/2004.(VI.24.), 
133/2004.(X.14.), 
12/2005. (I. 26.)  
135/2008. (IX. 09.) 
 
Kt. h. 

Pitvaros Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

236/2003. (XII.9.), 
129/2004.(VI.23.), 
194/2004.(IX.28.), 
4/2005. (I. 25.) 
170/2008. (IX.25.) 
 
 számú határozat 



1. sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Megállapodáshoz 
Települési önkormányzatok megnevezése, székhelye Lakosságszám (fı) 
Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6916. Ambrózfalva, Dózsa u. 1. 

530 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

6931. Apátfalva, Templom u. 69. 
3.230 

Csanádalberti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

6915. Csanádalberti, Fı u. 30. 

491 

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 

3.100 

Ferencszállás Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 
671 

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

3.304 

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

670 

Kiszombor Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

4.188 

Klárafalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 

536 

Kövegy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 

6912 Kövegy, Kossuth u. 27. 
440 

Makó Város Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

24.753 

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

1.555 

Maroslele Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 

2.162 

Nagyér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6917 Nagyér, Szabadság u. 33. 

582 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6933 Nagylak, Petıfi u. 14. 

545 

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

493 

Pitvaros Község Önkormányzat képviselı-testülete 
6914 Pitvaros Kossuth L. u. 30. 

1.560 

Makói Kistérség lakosság szám összesen: 
(2009. január 1. napján) 

48.810 

 


