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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:
- Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (székhelye:
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) keretében:
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- óvodai ellátás
- 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.
- egyes környezetvédelmi feladatok ellátása:
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
- 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.

A Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás
munkaszervezeti feladatait a Kiszombori Polgármesteri Hivatal látja el, székhelye
Kiszomboron van.
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 Regionális Környezetvédelmi
Társulásban, valamint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásban.
Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ferencszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 16. napi hatállyal létrehozta a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és
Óvodai Önkormányzati Társulást, Kiszombor székhellyel.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a települések polgármestereit delegálták a
Társulási Tanácsba. A Társulási Tanács a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. évi általános választását követő novemberi ülésén a Társulási Tanács elnökének
Szegvári Ernőnét, a székhelytelepülés Kiszombor polgármesterét, alelnökének pedig Jani
Jánost, Ferencszállás község polgármesterét választotta meg újra.
A Társulási Tanács 2015. évben hét alkalommal ülésezett, melyeken meghozott főbb
döntések az alábbiak:
− a Társulási Tanács 2015. évi munkatervének elfogadása,
− a Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása,
− a Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyása,
− a Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)
elfogadása,
− a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása,
− a Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása,
− a Társulás 2015. évi költségvetése első félévi helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadása,
− Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása,
− az Intézményt érintően a központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi
elszámolásának helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv megtárgyalása,
− a Társulási Tanács 2015. évi munkatervének módosítása,
− a Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
− az Intézmény átadás-átvételi megállapodásának jóváhagyása.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait
a Kiszombori Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás fenntartásában működik a
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. december 31. napjáig.

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 a térség egészére kiterjedően gondoskodott az alábbi feladatok ellátásáról:
logopédiai ellátás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról;
helyi közútfenntartási feladatok, térségi úszásoktatás, családok átmeneti otthona, központi
ügyelet, belső ellenőrzés.
A feladatellátás 2011. évtől folyamatosan szűkült. 2012. évtől még az alábbi feladatokat
látta el a társulás: logopédiai ellátás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátása (minden település), iskolabusz hálózat működtetése (Óföldeák-Földeák,
Királyhegyes-Makó, Makó-Királyhegyes viszonylatban bérletvásárlással, Nagylak-Makó,
Kövegy-Csanádpalota, Nagyér-Pitvaros, Klárafalva-Kiszombor viszonylatban gyermekek,
tanulók külön célú menetrend szerinti járatokkal történő utaztatása), belső ellenőrzési
feladatellátás (minden település), mozgókönyvtár (10 település érintett- Kiszombor nem).
Feladat-ellátási szerződés alapján biztosított szociális feladatok jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás (4 település érintett: Makó, Kiszombor, Klárafalva, Ferencszállás),
hajléktalanok nappali melegedője (Makó, Klárafalva, Ferencszállás, Királyhegyes),
Kistérségi központi orvosi ügyelet (minden település).
A Többcélú Kistérségi Társulás átalakításának lehetősége mellett az alábbi indokok
szóltak: a kötelező önkormányzati feladatok közül többet is elláthat a társulás, egyszerűbb
lehet egy társulási ülésen több feladathoz kapcsolódó napirendet tárgyalni, mint több
társulási ülésre eljárva kevesebb napirendet tárgyalni. A meglévő vagyon tovább
szolgálhatja a feladatellátást, a korábbi pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesíthetők,
az elnyert pályázatok, támogatások fenntartási időszaka még nem járt le, a támogatási
szerződésekben vállalt kötelezettségek ezt a társulást terhelik a meglévő térségi
együttműködés fenntartása.
A korábbi működési szabályok megtartásával, illetve az új jogszabályi környezettel
történő összhangba hozatalával történt meg a Többcélú Társulási megállapodás
felülvizsgálata, akként, hogy 2013. július 1. napjától - 2015. évre vonatkozóan is - 17
település vonatkozásában látta el az alábbi feladatokat:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § c) pontjában foglalt
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása,
- a korábbi pályázatokból adódó kötelezettségek (Közösségi közlekedés fejlesztése a
makói kistérségben; Kerékpárút tervezése a 43. sz. főút mentén - mindkét pályázat esetén
2015-ben jár le a fenntartási időszak), együttműködés a területfejlesztésben, valamint
- Maroslele kilépésével 16 település vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatokat.
2013. július 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá vált, így ezen
feladat kikerült a társulás által ellátott feladatok köréből.
A fenti feladatellátások közül csak az orvos ügyeleti feladat finanszírozott az OEP által. A
további feladatok, valamint a székhely település feladat ellátásban résztvevő
munkaszervezetének finanszírozása lélekszám arányos települési hozzájárulásból oldható
meg a települések egyhangú döntése alapján. A belső ellenőrzési feladatok finanszírozását
2015 évben Makó Város Önkormányzata biztosította.

2015. január 1. és 2015. november 30. napja között a társulás 7 alkalommal ülésezett és 38
határozatot hozott.
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 Ivóvízminőségjavító 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 Regionális Környezetvédelmi Társulás
A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (továbbiakban: DARKT) a tag
települések szúnyoggyérítése céljából alakult 2004. évben Mártélyon. 2008. január 1-től
Sándorfalva Város Önkormányzat látja el a gesztor település feladatait. A Társulásnak
jelenleg is 21 tagönkormányzat tagja.
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.
A Társulási Tanács éves munkatervében meghatározott időpontokban tartja rendes üléseit.
A Társulás éves költségvetésből gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás működésével kapcsolatos jogiadminisztrációs és pénzügyi-gazdálkodási tevékenységekre.
A Társulás vagyona, működésének pénzügyi alapjai:
A Társulás feladatai ellátásához és a működéséhez szükséges saját pénzalappal rendelkezik.
A Társulás bevételei:
• a társult önkormányzatok által fizetendő tagdíj, illetve
• a különböző pályázatokon elnyert támogatások.
A Társult települési önkormányzatok által fizetendő tárgyévi éves tagdíj mértéke 1,Ft/állandó lakosságszám.

A Társulási Tanács ülései és döntései:
2015. február 10-én a Társulás elfogadta 2015. évi munkatervét, illetve a 2015. évi
költségvetését 3.316 e Ft összegű működési jellegű bevétellel, és ugyanilyen összegű
működési kiadással. Április 28-án a Társulás elfogadta a 2014. évi zárszámadásáról és a 2014.
évi pénzmaradványról szóló beszámolót. Augusztus 12-én a 2015. évi csípőszúnyog-gyérítési
támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos egyeztetésre került sor, melynek
eredményeként a Társulás vállalta, hogy a 2015. évi csípőszúnyog-gyérítési feladatokat teljes
egészében a Társulás bonyolítja, akként, hogy a gyérítési munkálatok teljes költségét a
gyérítést írásban vállaló tagtelepülések a Társulás részére átadják. Szeptember 22-én a
Társulás elfogadta a 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót,
valamint módosításra került a Társulás Társulási Megállapodása, tekintettel arra, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásakor a tagönkormányzatok
polgármesterei személyében változások történtek.
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 Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiséggel rendelkezik, nem
hozott létre önálló munkaszervezetet. A döntéselőkészítő-végrehajtó, adminisztratív és
szakmai feladatokat a Társulás alkalmazottai, a gazdálkodással kapcsolatos (beszámoló,
költségvetés, zárszámadás készítése, adatszolgáltatások, államháztartási kapcsolatokból eredő
kötelezettségek teljesítése) a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása látta el szerződés alapján.
Az eddigi székhelytelepülés, Szeged város azonban nem tudta tovább felvállalni a
munkaszervezeti feladatok ellátását, a Deszki Közös Önkormányzati Hivatal ellenben igen,
így a társulás új székhelye – Deszk, Tempfli tér 7. és a munkaszervezeti feladatokat a Deszki
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A változások okán a Társulási Megállapodás
módosításra került.
A Társulás Társulási Tanácsa ebben az évben 14 ülést tartott. Elfogadásra került a Társulás
2015. évi költségvetése, 2014. évi zárszámadása, a 2015. évi költségvetés első félévi
beszámolója, a 2015. évi Közbeszerzési terv, a működési támogatások fizetésére vonatkozó
tájékoztató, a Társulási Megállapodás és az SzMSz módosítása. Határozatok születtek a
KEOP-1.1.1/B/10-11 települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
tárgyú pályázat előrehaladásáról, a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó önerő befizetésekről.
A Társulási Tanács meghozta a KEOP-1.1.1/C/13 települési szilárd hulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése című pályázathoz
szükséges döntéseket.
A Társulási Tanács beszámolót fogadott el a KEOP 2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú
Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hulladéklerakók Rekultivációja tárgyú
projekt előrehaladásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót
elfogadni szíveskedjen.
Kiszombor, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről
_____/2015.(XII. 15.) 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

