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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
 

KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a polgármester évente beszámol a 
képviselő-testületnek a társulásokban végzett tevékenységéről, azok működéséről. 
 

Az Mötv. 2013. január 1-től hatályos rendelkezései közül a IV. fejezet a helyi önkormányzatok 
társulásaira vonatkozó szabályozást tartalmazza. Az Mötv. rendelkezései szerint 2013. január 
1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. 
 

Az önkormányzat Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 17/2014.(X. 22.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete rögzíti a társulási megállapodások keretében ellátott önkormányzati 
feladatokat: 
 

- Makói Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 6900 Makó. Széchenyi tér 22.) keretében: 
- belső ellenőrzés kialakítása, működtetése 
- ügyeleti szolgálat 

- Egyéb társulások keretében: 
- hulladékgazdálkodás:  

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

- szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás megvalósítása: 
 Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 
 székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

- ivóvízminőség-javító program megvalósítása 
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
 

Makó székhellyel három társulás működik, melynek munkaszervezeti feladatait a Makói 
Polgármesteri Hivatal látja el: 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása, 
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás, 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 
 



 
 

Emellett tagként vesz részt Önkormányzatunk a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásban. 
 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása 
 

2003. december 9-én a Makói Kistérséghez tartozó 17 település részvételével, Makó 
székhellyel önálló jogi személyként megalakult a Makói Kistérség Többcélú Társulása. 
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § c) pontjában foglalt alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátás szervezése, 
- közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés, együttműködés a területfejlesztésben, pályázatot 

nyújthat be a fejlesztési források igényléséhez, 
- az Mötv. 119. § (4) bekezdésében foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátása.  
 

A Társulás részletes beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás  
 

Az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” 2005 márciusában kezdte meg működését a 6 alapító 
önkormányzat által ráruházott feladatok megvalósítása érdekében, Makó város és térsége teljes 
körű szennyvízcsatornázásának elérése céljából.  
 

A Társulás részletes beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 

2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, melynek célja, hogy a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-
javító Programjának II. beruházási szakaszát megvalósítsák, ehhez a központi költségvetés és 
az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot 
szerezzenek, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a 
résztvevő településeken. 
 

A Társulás részletes beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás: 
 

Az ISPA Konzorcium tagönkormányzatok által aláírt dokumentumok alapján a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. március 6-án alakult meg. A Társulás a működési 
költségeinek biztosítása, valamint a pályázatok előkészítési és megvalósítási költségeinek 
biztosítása érdekében számos Társulási Tanácsi döntést hozott.  
 

A Társulás részletes beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót 
elfogadni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2017. december 7. 
 

      Tisztelettel: 
 

         Szegvári Ernőné 
           polgármester  



 
 

Tárgy:  Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 
 
_____/2017.(___) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót. 
 
A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
 


