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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 

KISZOMBOR 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A helyi önkormányzatok együttmőködéseirıl és társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § 
(1) bekezdése értelmében a társulás megszőnik, ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a 
társulás megszüntetését. 
  
Célszerő a Makói Kistérség Közútfenntartási Társulása, valamint a  Makói Kistérség Hatósági-
Igazgatási Társulása megszüntetésérıl dönteni, tekintettel arra, hogy a társulási megállapodásokban 
meghatározott feladatok - a helyi közútkezelési feladatok, a helyi belterületi közutak fenntartásával, a 
forgalmi rend kialakításával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok; valamint a szabálysértéssel 
kapcsolatos feladatok, a birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok, a kereskedelemmel, vendéglátással 
kapcsolatos feladatok, valamint az adó-végrehajtási eljárással kapcsolatos feladatok - ellátása nem 
kistérségi szinten történik. 
  
Továbbá a Többcélú Társulás a 2011. évi költségvetési határozatának elfogadásakor egyes 
feladatok elhagyásáról döntött, szükséges az ezen feladatok ellátásra kötött társulási 
megállapodások megszüntetése is. (Társulási Megállapodás Úszásoktatási Feladatokról – 2011. 
szeptember 1. napjával; Makói Kistérség Többcélú Társulási Gyermekjóléti Intézményi Társulása – 
Családok Átmeneti Otthona) 
 
A Társulási Megállapodás megszüntetésérıl a társulás tagjai a kezdeményezés megküldésétıl 
számítva legkésıbb 60 napon belül döntenek. 
 
A helyi önkormányzatok együttmőködéseirıl és társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § 
(1) bekezdés b) pontja értelmében a társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének 
minısített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás megszüntetéséhez. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Társulások 
megszüntetése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 



Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 
együttmőködéseirıl és társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján megszünteti a 
- Makói Kistérség Közútfenntartási Társulása 
- Makói Kistérség Hatósági-Igazgatási Társulása 
- Makói Kistérség Többcélú Társulási Gyermekjóléti Intézményi Társulása 

Társulási Megállapodását. 
 
A Társulási Megállapodás a társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített 
többséggel hozott döntését követı napon szőnik meg. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 
együttmőködéseirıl és társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján 2011. szeptember 1. napjával megszünteti a Társulási Megállapodást Úszásoktatási 
Feladatokról.  
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társult önkormányzatok 
- Irattár 
 
 
Kiszombor, 2011. március 30. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernıné 
            polgármester 
 
 


