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Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata keretében tagsági viszony felmondása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 2005. 
március 29.-én alakult, melyet a csongrádi kistérség önkormányzatai (Csongrád város, Csanytelek, Tömörkény és 
Felgyő községek) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény 16. §-a alapján hozták létre. A 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései alapján 
Társulási Megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében 
történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, 
mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) 
bekezdése értelmében a 2013. január 1. napja előtt megkötött önkormányzati, vagy a Társulás tagjai által Társulási 
Magállapodással létrehozott  többcélú kistérségi társulás Társulási Megállapodását  a tagoknak az Mötv. IV. Fejezete 
rendelkezéseit alapul véve 2013. június 30. napjáig felül kell vizsgálnia.  A törzskönyvi nyilvántartásba jelenleg is jogi 
személyiséggel rendelkező társaság tagjai a Társulási Megállapodás felülvizsgálati kötelezettségüknek eleget-tettek a 
tagönkormányzatok képviselő-testületei  (Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek külön-külön, de azonos tartalmú) 
Önkormányzati Társulás létrehozására irányuló, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása helyébe jogutódlással való  átalakítására 
vonatkozó szándéknyilatkozat kiadásával,  figyelembe véve Csongrád Város Önkormányzata 210/2012. (XI. 22.) 
önkormányzati határozatát,  melynek értelmében Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása által nyújtott feladat-ellátást  2013. június 30. napjáig kívánja igénybe venni.    
A Társulási Tanács a  2012. november 28. napján tartott ülésén, 79/2012. (XI. 28.) CsKTT.  határozatában 
döntött a Társulás keretein belül 2013. 06. 30. napjáig ellátandó feladatokról.  
A döntést követően, a hozott határozatban foglaltak alapján a Társulási Tanács 2012. december 13.-i és 21.-i 
ülésén fogadta el a Társulás alapdokumentumainak módosításait, a Társulás és a Munkaszervezet SZMSZ.-ét, 
valamint a Társulási Megállapodás módosítását, melyet a Képviselő-testület a 104/2012. (XII. 14.) Ökt 
határozatával hagyott jóvá.  
 
A Társulás Tanácsa  2013. április 15. napján tartott ülésén megtárgyalta a Társulás jövőjéről szóló előterjesztést, 
melynek keretében elfogadta a 20/2013. (IV.15.) CsKTT. határozatát a többcélú társulás átalakításáról,  Csanytelek, 
Felgyő és Tömörkény községek önkormányzata képviselő-testületei által hozott, fent írt önkormányzati társulás 
létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot alapul-véve, miszerint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
jogutódlással való átalakításával 2013. július 1. napjától Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek jogi 
személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulást hoznak létre az Mötv. 87. §-ában biztosított 
jogalapon. Erre vonatkozóan külön előterjesztésben teszünk javaslatot, mivel a jogutódlás kérdéséről nem a társulás, 
hanem az alapítói jogot gyakorló önkormányzatok képviselő-testületei hoznak döntést. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2013. (IV.25.) szám alatt kiadott  önkormányzati 
határozatában úgy döntött, hogy 2013. július 1. napjával kiválik a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásából. 
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Az Mötv. 89. § (2) bekezdése akként szabályozza a társulásból való kiválást, hogy a kiválni szándékozó Képviselő-
testületnek társulásból való kiválási szándékát a kiválás előtt legalább 6 hónappal korábban be kell jelentenie a Társulási 
Tanácsnak, mert ellenkező esetben a kiválás jogszerűen nem mehet végbe.  
Esetünkbe a társulás tagjainak összetétele csak úgy változtatható meg, ha a társulást a tagok megszüntetik, majd a 
tagönkormányzatok újra társulást alakítanak, megjelölve a jogutódlás tényét.  
Tiszteletben tartva Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete fent írt döntését és előtérbe helyezve  a 
Többcélú Társulásban lévő többi települési önkormányzat érdekét, és figyelembe véve a hatályos vonatkozó 
jogszabályokban foglaltakat, javasoljuk Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulásában lévő tagsági jogviszonya 2013. június 30.-án 24 órakor való felmondását 
és a Társulási Tanács Elnökénél a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30.-án 24. órakor való megszüntetésének 
okiratba foglalásának kezdeményezését, a megszüntető okiratnak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatóságához való benyújtását. 
Indítványozzuk, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv., az Áht., az Ávr., a Ktvt., 
az Nkt. és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelező feladat- és hatásköre teljesítése érdekében 
(minősített többséggel hozott határozatában) nyilvánítsa ki Társulási Megállapodás kiadásával új társulás alapítási 
szándékát 2013. július 1. napjával Felgyő és Tömörkény Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeivel, Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás néven, amely a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja. 
Javasoljuk felhatalmazni a település Polgármesterét a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába bevitt és közösen 
szerzett vagyon megosztására irányuló tárgyalás lefolytatására és a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Társulásból való kiválása, ebből eredően a többi tagtelepülés Társulási tagságának felmondása miatt a 
Társulás 2013. június 30. napján  való megszüntetését eredményező szerződés aláírására. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Indítványozzuk a beterjesztett előterjesztés,  a határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. május 03. 
 

 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

 Forgó Henrik         Kató Pálné 
                           polgármester                                                                            jegyző 
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../2013. (V. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata véleményezése 

Határozati  j a v a s l a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata keretében tagsági jogviszony felmondása” tárgyú 
előterjesztésében  foglaltakat és az alábbiakat rögzíti:  
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, eleget-téve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében elrendelt Társulási 
Megállapodás felülvizsgálati kötelezettségének, a törvény IV. Fejezete szerint eljárva. A felülvizsgált 
Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek és a Társulási Tanács elfogadó 
döntéseit követően, 2013. június 30. napján 24.00 órakor válik hatályossá. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 51/2013. (IV. 25.) sz. alatti kiadott önkormányzati 
határozatában foglaltakat, miszerint Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 07. 01. 
napjával kiválik a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásából.  

3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 2.) pontban írt kiválás a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény  (Mötv.) 89. § (2) bekezdésében foglaltakról eltérő módon ment végbe, 
ezért az Mötv. 91. § b) pontja szerint eljárva, Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában lévő tagsági jogviszonyát 2013. június 30. napján 24 órakor felmondja. 

4.) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 2013. július 1. napjával új önkormányzati társulást hoz létre Felgyő – és 
Tömörkény Község Önkormányzatai Képviselő-testületével  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
néven a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódjaként  Társulási Megállapodás kiadásával.  

5.) A Képviselő-testület felkéri a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnökét, hogy a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30.-án 24 órakor való megszüntetésének  okiratba foglalásáról, 
annak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához való benyújtásáról a változások 
törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése érdekében gondoskodjon 2013. május 31. napjáig. 

6.) A  Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozat 5.) pontjában írt 
megszüntető okirat aláírására, a Társulásba bevitt vagyon és a közös vagyon felosztására irányuló 
szerződés aláírására, tárgyalások folytatására, az új önkormányzati társulás alapítását magában foglaló 
Társulási Megállapodásban Csanytelek község székhely településként való megjelenítésére. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  szerződések, megállapodások aláírását követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Erről értesítést kapnak: 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 
 
 

 


