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Sándorfalva

Tisztelt Társulási Tanács!

2008. évben Apátfalva és Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról
döntött, hogy 2008. december 31. napjával kilép a Társulásból. Az erről szóló Képviselő-
testületi döntésüket a Társulási Megállapodásunkban foglaltak alapján határidőben
megküldték.
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a társulásban résztvevő
önkormányzatok és képviselőik nevét, azonban a 2 kilépő önkormányzat miatt szükséges azt
módosítani.

A Társulási Megállapodás további módosítását indokolja, hogy pontosítani szükséges a
tagdíjfizetésével kapcsolatos lakosságszám meghatározását.

Fenti indokok alapján elkészítettük a Társulási Megállapodás módosítását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

…..../2009. (05. 27.) TT. sz. határozat

Tárgy: A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Határozati javaslat

1. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulási Tanács a Társulási Megállapodás
módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.



2. A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az 1.) pontban meghatározott Társulási
Megállapodást a módosítást követő egységes szerkezetben a társulásban résztvevő
önkormányzatok részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kakas Béla elnök

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla elnök

- általa Társulásban résztvevő tagönkormányzatok
2. Irattár.

Sándorfalva, 2009. május 12.

      Kakas Béla
elnök



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

3. számú módosítása

1. A társulási megállapodás  VIII. pontja  Költségvetés szövegrész az alábbiakra módosul:

„ VIII. Költségvetés: A társulásban résztvevő önkormányzatok a társulás számára tagdíjat
fizetnek annak feladatai ellátására és működésének finanszírozására.
A tagdíj mértéke 1,- Ft/év /lakosságszám.
Lakosságszám alatt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
által minden év december 31-i állapotának megfelelő állandó lakosságszámot kell érteni.
A társulás tagjait az általuk befizetett tagdíj arányában rendelkeznek szavazati joggal azzal,
hogy Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzatát a szavazatok 50% - a illeti meg.
Amennyiben a befizetett tagdíj a feladatok ellátására nem elegendő, úgy a fellépő és igazolt
többletköltségeket a résztvevő önkormányzatok a tagdíjfizetési kötelezettségük arányában
viselik.”

2. A Társulási Megállapodás 1. sz. Mellékletéből törlésre kerül:

     Apátfalva Község Önkormányzata                Képviselő: Varga Péter polgármester
     Magyarcsanád Község Önkormányzata        Képviselő: Farkas Jánosné polgármester

3. A társulási megállapodás módosítása 2009. június 01. napjától lép hatályba. Jelen
módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.

Záradék:

A Társulási Megállapodás módosítását a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
……/2009. (V. 27.) TT. számú határozatával jóváhagyta.

Sándorfalva, 2009. május 27.
Kakas Béla

                                                         Elnök



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(a 2009. május 27-i módosítást követően egységes szerkezetben)

A résztvevő önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
alapján környezetvédelmi koncepcióik, feladataik elvégzésének összehangolására a
következőben állapodtak meg.

I.

A társulás elnevezése

„Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás”

II.

A társulás székhelye és a társulás gesztora

Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6784 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

III.

Döntéshozó szerve

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a Társulásban részt vevő
települési önkormányzatok által delegált személyek. Minden település egy fő delegálásával
képviselteti magát. A Társulási Tanács elnökét, valamint – az elnök javaslata alapján –
elnökhelyetteseit maga választja meg, határozatlan időtartamra. A Társulást az elnök
képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Tanács elnökhelyettesei látják el az elnök
feladatait. Az elnök lemondása esetén – az új elnök megválasztásáig – ügyvezető elnökként
látja el az elnöki feladatokat. A Társulási Tanács tagját a tag önkormányzat képviselő-
testülete – új képviselő kijelölésével egyidejűleg – bármikor visszahívhatja. A Társulási
Tanács az általa alkotott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján tevékenykedik, ülését az
elnök hívja össze.

IV.

A társulásban résztvevő önkormányzatok

A társulásban résztvevő települési önkormányzatokat és vezető tisztségviselőjüket, valamint
az általuk a Társulási Tanácsba delegált személyek nevét jelen megállapodás 1. számú
melléklete tartalmazza.

V.

A társulás feladata



A Társulás feladata regionális – a Társulás tagjainak közigazgatási területére eső szinten
térségi komplex környezetvédelmi programok kidolgozása és megvalósítása, a
környezettudatos nevelés elősegítése, e feladatok hatékonyabb ellátása céljából pályázatokon
való társulási szintű részvétel, a pályázatokon megnyert pénzeszközök felhasználása, valamint
a tagönkormányzatok által végzett környezetvédelmi tevékenységek koordinálása, az
önkormányzatok működésének e téren az elvárható legszélesebb keretek közötti
összehangolása.

VI.

A társulás működési szabályai

1) A Társulás e társulási megállapodás szabályai szerint, valamint a Társulási Tanács által
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján működik. A Társulási
Tanács e társulási megállapodásban meghatározottaktól el nem térhet, azt nem
módosíthatja határozatával, azonban a megállapodásban nem szabályozott kérdésben
jogosult a Társulási Tanácsra vonatkozó szabályokat alkotni.

2) A  Társulási  Tanács  ülését  az  elnök  –  az  ülés  előtt  legalább  10  nappal  – hívja össze, az
írásbeli meghívó és a napirendek valamennyi tag számára postai vagy elektronikus úton
történő megküldésével.

3) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a társulás tagjainak – delegáltak által, a
szavazatszámot alapul véve – több mint fele részt vesz. A szavazati arányokat a VIII.
pontban meghatározottak alapján kell megállapítani.

4) A Társulási Tanács határozatát a jelenlévő tagok szavazatának több mint felének egynemű
szavazatával hozza.

5) A Társulási Tanács határozatai – jelen megállapodás által meghatározott körben –
kötelezőek a tagok számára.

VII.

A megállapodás időtartama

A társulási megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.

VIII.1

Költségvetés

A társulásban résztvevő önkormányzatok a társulás számára tagdíjat fizetnek annak feladatai
ellátására és működésének finanszírozására.
A tagdíj mértéke 1,- Ft/év /lakosságszám.
Lakosságszám alatt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
által minden év december 31-i állapotának megfelelő állandó lakosságszámot kell érteni.
A társulás tagjait az általuk befizetett tagdíj arányában rendelkeznek szavazati joggal azzal,
hogy Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzatát a szavazatok 50% - a illeti meg.
Amennyiben a befizetett tagdíj a feladatok ellátására nem elegendő, úgy a fellépő és igazolt
többletköltségeket a résztvevő önkormányzatok a tagdíjfizetési kötelezettségük arányában
viselik.

1 Módosította a …./2009. (05. 27.) TT. sz. határozat- Hatályos: 2009. június 01.től.



IX.

A csatlakozás, a megállapodás felmondásának szabályai, valamint a megszűnést követő
elszámolás szabályai

A Társuláshoz való csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha a Társulásba jelentkező
települési önkormányzat felvételét valamennyi, a társulásban tagként résztvevő települési
önkormányzat képviselő-testülete támogatja.
A társulási megállapodást felmondani csak naptári év utolsó napjára lehet oly módon, hogy a
felmondás tárgyév június 30-ig a társulat döntéshozó szervéhez a Társulási Tanácshoz
megérkezzen. A társulási megállapodást felmondó települési önkormányzat köteles a
Társulással szemben fennálló tagdíjfizetési kötelezettségét a felmondás hatálybalépéséig
teljesíteni.
A Társulás megszűnése esetén az elszámolást a Társulási Tanács végzi és a fizetési
kötelezettségek felett fennmaradó vagyont a tagok között, azok tagdíjfizetési
kötelezettségének arányában osztja fel.

X.

A társulás ellenőrzése

A Társulás ellenőrzésére bármely társulási tag jogosult, megbízottja útján. A Társulási Tanács
tagjai saját képviselő- testületeinek/közgyűlésének beszámolnak a Társulási Tanácsban
végzett tevékenységükről, a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.

XI.

Záró rendelkezések

A társulási megállapodás akkor lép hatályba, ha azt minden résztvevő települési
önkormányzat képviselő- testülete/közgyűlése elfogadta és az arra feljogosított személyek a
szerződés valamennyi példányát aláírták.
A megállapodást minden település esetében a polgármester és a jegyző látja el aláírásával.
A Társulásba való belépés elfogadásához, a társulási megállapodás módosításához, a Társulás
megszűnéséhez a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-
testületeinek/közgyűléseinek minősített többséggel hozott határozatai szükségesek.
A Társulásban résztvevő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a társulási
megállapodásból vagy a társulási működésből eredő bármely jogvitájukat első sorban békés
úton rendezik, s amennyiben erre már nincs kilátás, úgy már most kikötik – a pertárgy
értékének függvényében – a Szegedi Városi Bíróság illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét.
A társulás működése tekintetében a felek minden tekintetben alkalmazzák a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény idevonatkozó szabályait.



Ezen társulási megállapodás a Mártélyon 2004. szeptember 30. napján létrejött, Bakson 2005.
június 23. napján módosított, valamint Sándorfalván 2008. április 30. és 2009. május 27.
napján módosított megállapodás egységes szerkezetbe foglalt okirata.

Sándorfalva, 2009. május 27.
Kakas Béla

Elnök

A társulási megállapodás módosítását a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
Társulási Tanácsa a ……/2009. (V. 27.) TT. számú határozatával jóváhagyta.

A módosított Társulási Megállapodás 2009. június 01. napjától lép hatályba.

Egységes szerkezetben hiteles:
Sándorfalva, 2009. május 27.

Kakas Béla
Elnök



1. számú melléklet2

A Társulás tagjainak neve, a Társulási Tanácsba delegált személyek
jegyzéke

Algyő Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Piri József polgármester

Baks Község Önkormányzata Képviselő: Búza Zsolt polgármester

Balástya Község Önkormányzata Képviselő: Újvári László polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő: Forgó Henrik polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő: Bedő Tamás polgármester

Deszk Község Önkormányzata Képviselő: Simicz József polgármester

Dóc Község Önkormányzata Képviselő: Tóth Margit polgármester

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester

Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő:Domokos István polgármester

Földeák Község Önkormányzata Képviselő: Vass Imre polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő: Dr. Lázár János polgármester

Önkormányzata

Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő:Szegvári Ernőné polgármester

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő: Fekete József polgármester

Mártély Község Önkormányzata Képviselő: Balogh Jánosné polgármester

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Zsótér István polgármester

Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő: Hajnal Gábor polgármester

Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő: Kakas Béla polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kormányos László

polgármester

Szeged Megyei Jogú Város Képviselő: Dr. Solymos László

alpolgármester

Önkormányzata

Szegvár Község Önkormányzata Képviselő: Gémes László polgármester

Szentes Város Önkormányzata Képviselő: Szirbik Imre polgármester

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő: Bodó Imre polgármester

2 Módosította a …./2009. (05. 27.) TT. sz. határozat- Hatályos: 2009. június 01.től.




