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Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
Társulási Tanácsa

Sándorfalva

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az államháztartási rendszer megújítása keretében a
közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele és a
költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából alkotta meg – 2009. január 1.
napjától történő hatályba lépéssel – a 2008. évi CV. Törvényt, a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról (továbbiakban: Jogállási tv.)

A törvény legfontosabb, és a társulást is érintő rendelkezései, amelyek a jelen előterjesztést is
indokolják, a következők a Jogállási tv. 44.§ (4) bekezdése alapján:

„(4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével
működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság,
gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében,
az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével.
Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-je után is indokolt,
az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében 2009. július
1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni kell.”

Ez alapján a törvényben rögzített határidőben az érintett költségvetési szervnek meg kell vizsgálnia,
hogy a fennálló szervezeti formákat fenntartja-e, a gazdaságosságra és a hatékonyságra tekintettel.
A felülvizsgálatot követően az Alapító Okiratokat 2009. június 1. napjáig módosítani kell, a
Jogállási törvény által meghatározott módon.
Az érintett költségvetési szerveket a törvény rendelkezéseire tekintettel tevékenységük jellege, a
szerv fajtája, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója és az intézmény feletti rendelkezési
jogosultság alapján kell besorolni.  A besorolásnak, illetve az Alapító Okirat módosításának
tartalmaznia kell az új szakfeladatrendet is, amely 2010. január 1-től lesz hatályos. A módosításkor



figyelembe véve ezt a törvényi határidőt is, célszerűnek tartottuk, hogy a módosított alapító
okiratban a régi szakfeladatrend mellett bekerüljön az új szakfeladatrend is, azzal, hogy az új
szakfeladatrend 2010. január 1. napjától lép hatályba, a régi szakfeladatrend pedig 2009. december
31. napjával hatályát veszti.

A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásnak, mint jogi személyiségű társulás, az
Alapító Okiratának módosításáról a Társulási Tanácsnak kell dönteni.

A Jogállási tv. 15-16. §-ai tartalmazzák a költségvetési szervek két típusát:
1. közhatalmi költségvetési szerv (15.§ (1) bek.)
2. közszolgáltató költségvetési szerv (16. §.)

A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás:

a Jogállási tv. 16. § (1) bekezdése alapján közszolgáltató költségvetési szerv, azon belüli 4 típus
közül közintézetnek minősül, mely szerint:
„közintézet: az alaptevékenysége szerint egészségügyi, felsőoktatási tudományos kutatási,
fejlesztési, művészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, sportcélú vagy informatikai
közszolgáltatást végző költségvetési szerv, illetve a külön törvényben meghatározott
közgyűjtemény”

A feladatellátáshoz gyakorolt funkciójuk szerint:

A Jogállási tv. 18. § (1) bekezdése alapján a Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.

„Önállóan működő és gazdálkodó: az önállóan működő és gazdálkodó szerv saját költségvetéssel
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el
azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.”

A költségvetési szervek csoportosításának további, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultságát a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet részletezi, ennek megfelelően a Társulás az
előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

E törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az alapító okiratnak tartalmazni kell:
a.)  a költségvetési szerv nevét, székhelyét,
b.) létrehozásáról rendelkező jogszabályra, (határozatra) való hivatkozást
c.) a jogszabályban meghatározott közfeladatát,
d.) alaptevékenységét,
e.) illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve működési körét (közszolgáltató

tevékenység esetén)
f.) irányító szervének nevét, székhelyét
g.) közhatalmi vagy közszolgáltató jellegét, a gazdálkodással kapcsolatos besorolását,
h.) vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét, valamint
i.) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölését,

valamint az alábbiak fennállása esetén:
a.) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b.) kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határát a szerv kiadásaiban,



c.) jogi személyiségű szervezeti egységének meghatározott adatait,
d.) megszűnésének időpontját, pontos feltételét, ha határozott időre, illetőleg bizonyos feltétel

bekövetkezéséig hozták létre,
e.) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat. (elsősorban a közoktatási törvény által

előírt kötelező tartalmi elemeket)

 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint a
szakmai jogszabályok rendelkezései alapján a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
Alapító Okiratának felülvizsgálatát elvégeztük.

Megállapítottuk, hogy a Társulás alaptevékenységébe tartozóan – 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 végezett környezetvédelmi tevékenységek koordinálása, az
önkormányzatok működésének e téren az elvárható legszélesebb keretek közötti összehangolása,
feladatok társulási szinten történő ellátása 2009. július 01-től, továbbra is ebben a szervezeti
formában indokolt.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 21/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (11)
bekezdése alapján az alapító okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az
Alapító Okiratot egységes szerkezetben is. Az egységes szerkezetnek meg kell felelnie a közokirat
alaki érvényességi kellékeinek. Az alapító okiratra vonatkozó követelményeknek megfelelően
elkészítettük az alapító okirat módosítását, valamint a módosításnak megfelelő egységes szerkezetű
alapító okiratot is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

………/2009. (V. 28. )TT. sz. határozat

Tárgy: A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás szervezeti szempontú felülvizsgálata és Alapító
Okiratának módosítása

Határozati javaslat

1. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Tanács Társulási Tanácsa a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján
szervezeti szempontból felülvizsgálta a közfeladat ellátásának módját.

2. A Társulási Tanács a felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a jelenleg működő Dél-
alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás további működtetése - ebben a jelenlegi
szervezeti formában a leghatékonyabb és leggazdaságosabb -  2009. július 1. után is indokolt.

3.  A Társulási Tanács a  Dél-alföldi Regionális Környezetvédelemi Társulás tevékenységének
jellege szerinti és a feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolását tartalmazó
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.

4. A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az 3.) pontban meghatározott Alapító
Okiratot a módosítást követő egységes szerkezetben a törzskönyvi nyilvántartásba történő



átvezetéshez a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához és a Társulásban
résztvevő valamennyi önkormányzat részére küldje meg.

Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Kakas Béla elnök

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla elnök

- általa Társulásban résztvevő tagönkormányzatok
2. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
    Szeged
3. Irattár.

Sándorfalva, 2009. május 11.

Kakas Béla
polgármester



DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI
TÁRSULÁS

ALAPÍTÓ OKIRATA

3. számú módosítás

1. Az Alapító Okirat preambulum szövegrésze az alábbi szövegre módosul:

„ A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulási Tanács  a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése, a 4. §,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás Alapító Okiratát az alábbiakban határozza meg:”

2.  Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

            „1. A költségvetési szerv neve:

Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

3.    Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

   „2. Törzsszáma: 358675”

4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

             „ 3. Adószáma: 15358677-1-06”

5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

           „4. A költségvetési szerv ellátási területe, illetékessége: A társult települések közigazgatási

területe”

6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

          „5. A költségvetési szerv alapítása: 2004. március 03.”

7.Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

          „6. A költségvetési szerv alapító szerve:

Algyő Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Piri József polgármester
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő: Varga Péter polgármester
Baks Község Önkormányzata Képviselő: Búza Zsolt polgármester
Deszk Község Önkormányzata Képviselő: Simicz József polgármester
Dóc Község Önkormányzata Képviselő: Tóth Margit polgármester
Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő:Domokos István polgármester
Földeák Község Önkormányzata Képviselő: Vas 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
Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő: Farkas Jánosné polgármester
Mártély Község Önkormányzata Képviselő: Balogh Jánosné polgármester
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Zsótér István polgármester
Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő: Barlai József polgármester
Sándorfalva Város Önkormányzata: Képviselő: Kakas Béla polgármester
Szeged Megyei Jogú Város

      Önkormányzata Képviselő: Dr. Solymos László alpolgármester
Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő: Bodó Imre polgármester

6/A. A költségvetési szerv alapítása óta csatlakozott új tagok:

Balástya Község Önkormányzata Képviselő: Újvári László polgármester
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő: Forgó Henrik polgármester
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő: Bedő Tamás polgármester
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester
Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő:Dr. Kormányos László polgármester
Szegvár Község Önkormányzata Képviselő: Gémes László polgármester
Szentes Város Önkormányzata Képviselő: Szirbik Imre polgármester

7. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

 „7. A költségvetési szerv székhelye: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
                                                                  6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

8. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

 „8. A költségvetési szerv szervei:

           Elnök: Sándorfalva Város Önkormányzatának polgármestere

Elnökhelyettesei: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere
Mindszent Város Önkormányzatának polgármestere

Döntéshozó szerve: Társulási Tanács

Ellenőrző szerve: Gazdasági Ellenőrző Bizottság

9. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

       „9. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Társulásban résztvevő Önkormányzatok

10. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„10. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy  - költségvetési szerv

                                                                      Közös feladat ellátására létrehozott jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulás.”



11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„11. A költségvetési szerv besorolása:

      - Tevékenységének jellege alapján:                                      Közszolgáltató költségvetési szerv

      - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó
közintézet”

12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

       „12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

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.

751216 Környezet-és természetvédelmi szakigazgatási tevékenység

2010. 01. 01. napjától:

8412. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatások igazgatása

Alapvető szakfeladat

75179-1 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége

2010. 01. 01. napjától:

                                    841225  Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása”

13. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„13. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A Társulási Tanács jogkörébe tartozik

az alábbiak szerint:

       A  Tanács a gazdálkodása során (a gazdálkodás szabályainak a meghatározásakor és a
gazdálkodás végrehajtásánál) elsődlegesen a következő jogszabályok előírásait veszi
figyelembe:
-     a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény,
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Gazdálkodási feladat-és hatáskörök:

(1) A Tanács hatáskörébe tartozik:



- a gazdálkodás tervezésére és a gazdálkodási beszámolóra kialakított rend
jóváhagyása. (A döntéshez minősített többség kell.)

- a gazdálkodási beszámoló jóváhagyása
- a Tanács költségvetésének elfogadása, a jóváhagyott költségvetés főösszegének

módosítása, valamint a személyi és dologi kiadások közötti átcsoportosítás
- a Tanács működéséhez szükséges és a költségvetésben meghatározott tagi

hozzájárulás tagok közötti megosztása abban az esetben, ha a megosztás a tagok
között nem egyenlő mértékben történik. (A döntéshez egyhangú határozat szükséges.)

(2) A Gazdasági Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a gazdálkodás tervezésére és a gazdálkodási beszámolóra vonatkozó rend

véleményezése
- a könyvvezetés rendjének (számlarend) jóváhagyása
- a pénzkezelés szabályainak jóváhagyása
- a költségvetés tervezésének előzetes egyeztetése és véleményezése
- a gazdálkodási beszámoló véleményezése
- a Tanács által jóváhagyott költségvetési főösszegen belül – a személyi és a dologi

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kivételével – az egyes kiemelt
előirányzatokon belüli előirányzat módosítása

- a Tanács elnöke által meghatározott rész-szabályok jóváhagyása
- a tervezéssel és a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése

(3) A Tanács elnökének hatáskörébe tartozik:
- a gazdálkodás tervezésére és a gazdálkodási beszámolóra vonatkozó rend kialakítása
- a könyvvezetés rendjének (számlarend) kialakítása
- a pénzkezelés szabályainak kialakítása
- a költségvetés tervezetének elkészítése
- a Tanács által jóváhagyott költségvetés módosításának (bevételi és kiadási főösszeg

változtatása, valamint az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás)
kezdeményezése

- a gazdálkodási beszámoló elkészítése
- a munkaszervezetet érintő és e szabályzatban vagy más szabályzatban nem rögzített, a

Tanács gazdálkodására vonatkozó jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos rész-
szabályok meghatározása

A költségvetési előirányzat felhasználásával, a gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos
feladat-és hatáskörök:

(1) A Tanács hatáskörébe tartozik:
- a munkavégzésre vagy a szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződések

kivételével kapcsolatos olyan szerződések jóváhagyása, amely gazdasági
kötelezettséget keletkeztet a Tanács számára. A döntéshez minősített többség
szükséges.

- Az a döntés, melyet a Tanács – külön határozattal – a hatáskörébe vont.

(2) A Tanács elnökének hatáskörébe tartozik:
- a munkaszervezeti feladatok ellátásának irányítása és ellenőrzése
- a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges – a Tanács hatáskörébe nem

tartozó – szerződések megkötése. Ezzel összefüggésben a közszolgálati jogviszony
létesítésére vonatkozó, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződések vagy
megbízási szerződések megkötése. A munkáltatói jogok gyakorlása

- a készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó döntés a pénzkezelési szabályzat szerint
- a Tanács működéséhez szükséges anyagok, eszközök és a teljesített szolgáltatások

ellenértékének kifizetésére vonatkozó döntés



- a Tanács hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére)
vonatkozó döntés

- a Tanács elnökének hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére
(kifizetésére) vonatkozó döntés.”

14. Az Alapító Okirat kiegészül egy 14. ponttal:

„14. A Költségvetési szerv vezetőjének megbízása:
A Társulás elnökét és – az elnök javaslata alapján – elnökhelyetteseit a Társulási Tanács

választja meg a tagjai közül.
      A kinevezés során figyelembe vett jogszabályok:
      - a helyi önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény

16-18. §,
    - a Társulási Megállapodás.”

15. Az Alapító Okirat kiegészül egy 15-ös ponttal:

„15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
                    A Társulás nem folytat vállalkozási tevékenységet alapcéljaival összefüggésben.”

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 01. napjától lép hatályba azzal, hogy a módosítás 12-es
pontjában szereplő új szakfeladat szerinti besorolás 2010. január 01. napjától lép hatályba,
rendelkezéseit attól az időponttól kell alkalmazni.

Sándorfalva, 2008. május 27.
Kakas Béla

Elnök

Záradék:

Az Alapító Okirat módosítását a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás a …./2009.
(V. 28.) TT. sz. határozatával hagyta jóvá.

Sándorfalva, 2009. május 27.

Kakas Béla
Elnök



DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI
TÁRSULÁS

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a 2009. V. 27.-i módosítást követően,
egységes szerkezetben)

1A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulási Tanács  a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése, a 4. §,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás Alapító Okiratát az alábbiakban határozza meg:

1. 2A költségvetési szerv neve:

Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

2. 3  Törzsszáma: 358675

3. 4 Adószáma:                              15358677-1-06

4. 5A költségvetési szerv ellátási területe, illetékessége: A társult települések
közigazgatási  területe

5. 6A költségvetési szerv alapítása: 2004. március 03.

6. 7A költségvetési szerv alapító szerve:

Algyő Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Piri József polgármester
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő: Varga Péter polgármester
Baks Község Önkormányzata Képviselő: Búza Zsolt polgármester
Deszk Község Önkormányzata Képviselő: Simicz József polgármester
Dóc Község Önkormányzata Képviselő: Tóth Margit polgármester
Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő:Domokos István polgármester
Földeák Község Önkormányzata Képviselő: Vas Imre polgármester
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő: Dr. Lázár János polgármester
Önkormányzata
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő:Szegvári Ernőné polgármester

1 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
2 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
3 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
4 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
5 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
6 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
7 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.



Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő: Fekete József polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő: Farkas Jánosné polgármester
Mártély Község Önkormányzata Képviselő: Balogh Jánosné polgármester
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Zsótér István polgármester
Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő: Barlai József polgármester
Sándorfalva Város Önkormányzata: Képviselő: Kakas Béla polgármester
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Képviselő: Dr. Solymos László

alpolgármester
Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő: Bodó Imre polgármester

6/A. A költségvetési szerv alapítása óta csatlakozott új tagok:

Balástya Község Önkormányzata Képviselő: Újvári László polgármester
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő: Forgó Henrik polgármester
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő: Bedő Tamás polgármester
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester
Szatymaz Község Önkormányzata  Képviselő:Dr. Kormányos László

polgármester
Szegvár Község Önkormányzata Képviselő: Gémes László polgármester
Szentes Város Önkormányzata Képviselő: Szirbik Imre polgármester

7. 8A költségvetési szerv székhelye: Sándorfalva Város Önkormányzat
 Polgármesteri   Hivatal
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

8. 9 A költségvetési szerv szervei:

           Elnök: Sándorfalva Város Önkormányzatának polgármestere

Elnökhelyettesei: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere
Mindszent Város Önkormányzatának polgármestere

Döntéshozó szerve: Társulási Tanács

Ellenőrző szerve: Gazdasági Ellenőrző Bizottság

9. 10A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Társulásban résztvevő Önkormányzatok

10. 11A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy  - költségvetési szerv

                                                                      Közös feladat ellátására létrehozott jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás.

8 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
9 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
10 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
11 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.



11. 12A költségvetési szerv besorolása:

      - Tevékenységének jellege alapján:                              Közszolgáltató költségvetési szerv

      - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó
közintézet

11. 13A költségvetési szerv alaptevékenysége:

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.

751216 Környezet-és természetvédelmi szakigazgatási tevékenység

2010. 01. 01. napjától:

8412. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatások igazgatása

Alapvető szakfeladat

75179-1 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége

2010. 01. 01. napjától:

                                    841225  Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása

13. 14A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A Társulási Tanács jogkörébe
tartozik az alábbiak szerint:

       A  Tanács a gazdálkodása során (a gazdálkodás szabályainak a meghatározásakor és a
gazdálkodás végrehajtásánál) elsődlegesen a következő jogszabályok előírásait veszi
figyelembe:

-     a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény

- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény,
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Gazdálkodási feladat-és hatáskörök:

12 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
13 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től., valamint 2010. 01.01-től.
14 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.



(4) A Tanács hatáskörébe tartozik:
- a gazdálkodás tervezésére és a gazdálkodási beszámolóra kialakított rend

jóváhagyása. (A döntéshez minősített többség kell.)
- a gazdálkodási beszámoló jóváhagyása
- a Tanács költségvetésének elfogadása, a jóváhagyott költségvetés főösszegének

módosítása, valamint a személyi és dologi kiadások közötti átcsoportosítás
- a Tanács működéséhez szükséges és a költségvetésben meghatározott tagi

hozzájárulás tagok közötti megosztása abban az esetben, ha a megosztás a tagok
között nem egyenlő mértékben történik. (A döntéshez egyhangú határozat
szükséges.)

(5) A Gazdasági Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a gazdálkodás tervezésére és a gazdálkodási beszámolóra vonatkozó rend

véleményezése
- a könyvvezetés rendjének (számlarend) jóváhagyása
- a pénzkezelés szabályainak jóváhagyása
- a költségvetés tervezésének előzetes egyeztetése és véleményezése
- a gazdálkodási beszámoló véleményezése
- a Tanács által jóváhagyott költségvetési főösszegen belül – a személyi és a dologi

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kivételével – az egyes kiemelt
előirányzatokon belüli előirányzat módosítása

- a Tanács elnöke által meghatározott rész-szabályok jóváhagyása
- a tervezéssel és a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése

(6) A Tanács elnökének hatáskörébe tartozik:
- a gazdálkodás tervezésére és a gazdálkodási beszámolóra vonatkozó rend

kialakítása
- a könyvvezetés rendjének (számlarend) kialakítása
- a pénzkezelés szabályainak kialakítása
- a költségvetés tervezetének elkészítése
- a Tanács által jóváhagyott költségvetés módosításának (bevételi és kiadási
főösszeg változtatása, valamint az egyes kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás) kezdeményezése

- a gazdálkodási beszámoló elkészítése
- a munkaszervezetet érintő és e szabályzatban vagy más szabályzatban nem

rögzített, a Tanács gazdálkodására vonatkozó jogszabályok végrehajtásával
kapcsolatos rész-szabályok meghatározása

A költségvetési előirányzat felhasználásával, a gazdálkodás végrehajtásával
kapcsolatos feladat-és hatáskörök:

(3) A Tanács hatáskörébe tartozik:
- a munkavégzésre vagy a szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződések

kivételével kapcsolatos olyan szerződések jóváhagyása, amely gazdasági
kötelezettséget keletkeztet a Tanács számára. A döntéshez minősített többség
szükséges.

- Az a döntés, melyet a Tanács – külön határozattal – a hatáskörébe vont.

(4) A Tanács elnökének hatáskörébe tartozik:
- a munkaszervezeti feladatok ellátásának irányítása és ellenőrzése
- a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges – a Tanács hatáskörébe nem

tartozó – szerződések megkötése. Ezzel összefüggésben a közszolgálati jogviszony



étesítésére vonatkozó, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződések vagy
megbízási szerződések megkötése. A munkáltatói jogok gyakorlása

- a készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó döntés a pénzkezelési szabályzat
szerint

- a Tanács működéséhez szükséges anyagok, eszközök és a teljesített szolgáltatások
ellenértékének kifizetésére vonatkozó döntés

- a Tanács hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére)
vonatkozó döntés

- a Tanács elnökének hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére
(kifizetésére) vonatkozó döntés.”

14. 15A Költségvetési szerv vezetőjének megbízása:
A Társulás elnökét és – az elnök javaslata alapján – elnökhelyetteseit a Társulási Tanács

választja meg a tagjai közül.
      A kinevezés során figyelembe vett jogszabályok:

- a helyi önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 16-18. §,

    - a Társulási Megállapodás.

15. 16A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
       A Társulás nem folytat vállalkozási tevékenységet alapcéljaival összefüggésben.

Sándorfalva, 2009. május 27.

Kakas Béla
Elnök

Záradék:

Egységes szerkezetben hiteles:
Sándorfalva, 2009. május 27.

Kakas Béla
Elnök

15 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.
16 Módosította a …./2009. (V. 27.) TT. sz. határozat, hatályos: 2009. július 01-től.




