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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. júliusi ülésére

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képvisel -testület!

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok (Csongrád Város, Felgy ,
Csanytelek, Tömörkény Községek) jogi személyiséggel rendelkez  többcélú társulást hoztak létre a
Társulási Megállapodás megalkotásával.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási
Megállapodás) az alábbiak miatt módosítani szükséges:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti F osztálya, valamint a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Kirendeltsége észrevétele alapján a 14/2008. (III. 12.) CsKTT.
határozatával elfogadott, valamint a 17/2012. (III. 21.) CsKTT határozatával módosított, Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratát hatályon kívül kell helyezni tekintettel arra, hogy a
Társulásra, a 2012. január 1.-jén hatályba lépett, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
(továbbiakban Áht.) törvényt kell alkalmazni. Az Áht. 104. § (1) bekezdése rendelkezik a kincstár által
vezetett nyilvános és közhiteles nyilvántartási kötelezettségér l. A fenti törvény és a 2004. évi CVII.
törvény (továbbiakban Tkt.) összehangolása következtében megállapítható, hogy

- a többcélú kistérségi társulásnak alapító okirattal nem kell rendelkeznie, de költségvetési
szerv alapítására jogosult (ez a Munkaszervezet);

- a többcélú kistérségi társulásnak csak a gazdálkodásával kapcsolatban kell alkalmazni a
költségvetési szervek m ködésére vonatkozó szabályokat. Létrehozásához Társulási
Megállapodás szükséges, továbbá, hogy a kincstár nyilvántartásba vegye;

- a feladatmegosztást, feladatellátást a társulási megállapodás tartalmazza (Tkt. 3 § (2)
bekezdés). A Társulási Megállapodás tartalmazhatja azokat a szakfeladatokat is, amelyeket a
társulás maga lát el.

Az alapító okirat rendelkezéseit ezentúl a Társulási Megállapodás tartalmazza, a Társulás
alapdokumentumaként. A Társulási Megállapodáson mindazon változtatások átvezetésre kerültek,
melyek eddig csak az alapító okiratban voltak megtalálhatóak.

A Társulási Megállapodás módosítása tartalmazza továbbá a területfejlesztéssel és a
területrendezéssel összefügg  egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCIII. törvény
hatályba lépését követ en a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsok megszüntetése által törlésre kerül
részeket.

A Társulási Megállapodás módosításával egyidej leg a Társulási Megállapodás 1. számú melléklete is
aktualizálásra került a Társulást alkotó települések létszámadatai tekintetében.

„A  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttm ködésér l”  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  4.§  (1)
bekezdése alapján: „A társulásban részt vev  képvisel -testületek mindegyikének min sített többséggel
hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához.”
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A módosítások során a mellékletben, a jelenleg hatályos Társulási Megállapodásban törlésre kerül
részek áthúzással, míg az újonnan bekerült részek vastagon szedett bet részekkel kerültek megjelölésre.
Az el terjesztés melléklete tartalmazza a törlésre javasolt, áthúzott részt az átláthatóság érdekében, ez
nem képezi a Tisztelt Képvisel -testület által elfogadásra javasolt Társulási Megállapodás részét.

A Képvisel -testület ezen el terjesztés elfogadása és a határozati javaslat jóváhagyása esetén a Társulási
Megállapodásban a módosítások átvezetésre kerülnek.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom az el terjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Csanytelek, 2012. június 25.
Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

……/2012. (VII.  ...) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó el terjesztést
és az alábbi döntést hozta:

1.) Csanytelek Község önkormányzata képvisel -testülete elfogadta az el terjesztés 1.)
mellékletében szerepl  tartalommal a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó  Henrik  polgármester  urat  és  felkéri  Kató  Pálné
jegyz t, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsát alkotó önkormányzatok képvisel -
testületei által jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítás aláírására.
Végrehajtás határideje: aláírást követ  soros képvisel -testületi ülés
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: aláírást követ  soros testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása  Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagjai
- Csanytelek Község önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár


