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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. októberi ülésére 
 

Tárgy: Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati 
Társulássá jogutódlással történő átalakítására, a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 157. § c) pontja 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezi a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényt, tekintettel arra, hogy az Mötv. IV. fejezete tartalmazza a 
társulásokról szóló törvény rendelkezéseit, amely szintén 2013. január 1-jével lép hatályba, akként hogy a törvény 
87. §-a szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének 
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
Az Mötv. 88.-95. §-aiból leszűrhető, hogy a társulásokra vonatkozó általános, szervezeti és működési szabályok az 
eddigi gyakorlattól nem térnek el.  
Az eddigi ismereteink szerint, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény-
tervezetének IV. fejezete, és a 2.-4. melléklete rendelkezik  a kötött, kiegészítő és a helyi önkormányzatokat 
és társulásaikat megillető állami támogatásokról. Ebből leszűrhető, hogy az eddigi Kistérségi Társulásban ellátott 
feladatok többsége 2013. június 30-ig való finanszírozása más ellátási formához viszonyítva kedvezőbb, ezzel 
célszerűségi szempontból indokolható az eddigi Kistérségi Társulás jogutódlással Önkormányzati 
Társulássá való átalakítása.  
Az Mötv. 146. § (1) bekezdése rendeli el, hogy 2013. január 1. napja előtt kötött Társulási Megállapodásokat a 
Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia és az új törvény rendelkezéseinek megfelelve módosítani kell azt 2013. június 30.-
áig. 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az önkormányzati feladatok Kistérségi Társulásra való átruházása óta  
(2007. év) több olyan Kistérségi Társulás által beadott és elnyert pályázatban is érdekelt önkormányzatunk, melynek 
egyrészt adminisztrációs, analitikai, számviteli, vagyonának nyilvántartási, továbbá a pályázatok utókövetési feladatainak 
ellátása  a Kistérség mellett működő Munkaszervezet feladata. Ezen előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a 
Társulás eddigi pályázati dokumentációját. 
Fontos kiemelni, hogy  önkormányzatunk 2012. és 2013. évi költségvetéséből saját erőként finanszírozott 
a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatt lévő épület szociális célra való átalakítására, felújítására megnyert pályázat 
eljárásának bonyolítása (közbeszerzés, projekt menedzser) és a kivitelezés 2013. június 30.-ig való 
megvalósítása  (a támogatási szerződésben foglaltak szerinti) utókövetése  a képviselő- testület elemi célja.  
A Kistérségi Társulás jogutódlással Önkormányzati Társulássá való átalakítása és az Mötv. rendelkezései 
szerint kialakítandó Társulási Megállapodásban az alábbi önkormányzati feladatok társulásban való 
ellátását javasoljuk: 

a) terület-és településfejlesztés, 
b) belső ellenőrzés, 
c) egészségügyi ellátás (szakrendelés),  
d) óvodai nevelés, 
e) szociális ellátások, gyermekjóléti szolgáltatások, 
f) turizmus, 
g) rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés), 
h) állategészségügyi feladatok. 

 

  



Kezdeményezzük a Kistérségi Társulás jogutódlással Önkormányzati Társulássá való átalakítását és a Társulás 
feladatai végrehajtásával megbízott a Munkaszervezet megszűnése miatt, helyette, önálló költségvetési szerv 
alapítását, és a fentiek megvalósítása érdekében indítványozzuk a polgármester úr felhatalmazását a kistérségben 
lévő települések polgármestereivel való tárgyalásra és kezdeményezzük a Munkaszervezet Vezetőjének a hatályos 
Társulási Megállapodás Mötv.-nek való megfeleltetését. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indítványozzuk ezen előterjesztésben foglaltak és a határozati javaslatban írtak megtárgyalását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
Csanytelek, 2012. október 5. 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……./2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati  

Társulássá jogutódlással történő átalakítására, Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítása 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző közös fenti tárgyú előterjesztésében foglaltakat és abbéli szándékát nyilvánítja ki, 
hogy kezdeményezi a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. január 1. napjával  jogutódlással Önkormányzati 
Társulássá való átalakítását, és a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítását. 

  
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Csongrádi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleltetését. 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagjai Tagtelepüléseinek Polgármestereivel ezen határozat 1. pontjában 
foglaltakra vonatkozó tárgyalások folytatására.  

 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2012. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  tárgyalásokat követő soros Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának Elnöke és a Munkaszervezet Vezetője 
(Csongrád), 

- Dr. Kőrösi Tibor  Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere, 
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere, 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere,  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 


