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227-21/2013. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére 
 

Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása jóváhagyása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Visszautalunk az 227-20/2013. iktatószám alatt a Tisztelt Képviselő-testület elé külön napirendi 
pontként beterjesztett,  

- a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálata  tárgyában 
kiadott előterjesztésben és (ezen előterjesztéshez csatolt)  

- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 51/2013. (IV. 25.) szám alatti 
kiadott önkormányzati határozatban, valamint  

- a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(Kvtv.) 2. melléklete kiegészítő szabályaiban, továbbá  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 111. §-a (16a) 
bekezdésében  

foglaltakra, ami külön eljárásrend alkalmazását rendeli a többcélú kistérségi társulás további 
működésére vonatkozóan. 
Azzal, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával kinyilvánította a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulásából 2013. július 1. napjával való kiválását, a Társulási Tanács döntésének 
megfelelően a Társulás véglegesen lemondott a központi költségvetésből a Társulás jogán, a 
feladat-finanszírozás jogcímén 2013. egész évére leigényelt támogatás 2013. július 1. napjától a 
Társulást megillető részéről, benne a szociális alapellátások kiegészítő támogatása lehívása lehetőségéről is, 
és feljogosította Csanytelek Község Önkormányzatát 2013. július 1. napjával Felgyő, Tömörkény 
és Csanytelek község önkormányzatai által társulásba bevitt feladatokra a finanszírozás lehívására, 
nem maradt más választási lehetősége Felgyő, Tömörkény és Csanytelek község önkormányzata 
képviselő-testületeinek (elsősorban anyagi okokra visszavezethető megfontolásból),  mint a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódjaként 2013. július 1. napjával 
önkormányzati társulás létrehozása. 
Az önkormányzatok társulását nem központi, vagy helyi jogszabály, hanem a társulás alapítását eldöntő 
képviselő-testületek által kiadott Társulási Megállapodás hozza létre, s annak eldöntése, hogy a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása jogutódjának tekinti az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulást, szintén a társulást alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek jogosítványa, 
melyre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87. 
§-a hatalmazza fel. 
A fentiekre tekintettel kezdeményezzük az alább felsorolt önkormányzati feladat- és hatáskör, 
valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása 
érdekében, jogi személyiséggel bíró önkormányzati társulás létrehozását Felgyő és Tömörkény községek 
önkormányzatai képviselő-testületeivel.  
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (javasolt) feladat- és hatásköre: 

 területfejlesztési feladatok (terület- és településfejlesztés), 

  



 turizmus, határon átnyúló együttműködés, 
 belső ellenőrzés, 
 egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok (központi orvosi ügyelet), 
 óvodai nevelés, 
 szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 
 családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok, 
 rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés), 
 állategészségügyi feladatok, 
 esélyegyenlőségi program megvalósítása, 
 pénzügyi, gazdasági feladatok. 

 
Az Önkormányzati Társulás 2013. július 1. napjától 
 - a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,  
 - a Rózsafűzér Szociális Otthon és a  
 - Felgyői székhelyű Egyesített Óvoda 
tekintetében továbbra is  (az eddigieknek megfelelően)  intézményi fenntartói jogokat gyakorol, hiszen 
az Mötv. 13. § (1) bekezdésében és más jogszabályokba foglalt kötelező önkormányzati feladat- 
ellátási kötelezettség minden esetben az adott önkormányzatot terheli és az Mötv. 41. § (6) bekezdése pedig 
jogot ad a közszolgáltatások (pl. a szociális- és nevelési feladatok) biztosítása érdekében 
költségvetési szervet alapítására az Áht. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint. Itt jegyezzük meg, hogy a 
két érintett költségvetési szerv fenntartói jogot gyakorló szerve,  székhelye és egyéb változások okán külön 
előterjesztésként terjesztjük be az Alapító Okiratok módosítását, mely elengedhetetlen a Magyar 
Államkincstárhoz benyújtandó, a törzskönyvi nyilvántartáson való változás átvezetése miatt és 
annak határidőben való teljesítése érdekében, hiszen e nélkül nincs jogosítvány finanszírozás 
igénylésére. Nem elhanyagolható szempont a fent írt költségvetési szervek működési engedélye 
módosítására irányuló eljárás határidőben való lefolytatása, mert a központi költségvetésből való 
feladat-finanszírozás további elengedhetetlen kelléke a jogerős működési engedély  megléte. 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása több hazai és EU-s pályázat teljesítésében érdekelt, és a 
megkötött támogatási szerződések többségében kitétel a társulás léte, mert annak jogutód nélküli 
megszüntetése a már felhasznált pénzügyi források visszafizetését eredményezné a társult önkormányzatok 
számára, tehát még egy okkal több szól a társulás jogutódlással való átalakítása és az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás megalakítása mellett. Fontos kitétele a Kvtv.-ben foglaltak szerint, hogy a 
kistérségi társulás a központi költségvetésből támogatást csak akkor igényelhetett, ha vállalta, hogy a Társulási 
Megállapodás  - az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően -  2013. június 30. napján hatályba lép  és az általa 
eddig fenntartott intézményt 2013. június 30. napjáig továbbra is fenntartja.  
Ezen kitételek alkalmazásával alakul át 2013. július 1. napjával a kistérségi társulás 
jogutódlással önkormányzati társulássá. 
Az Mötv. 95. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a Társulási Tanács Munkaszervezete feladatait (a 
Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és a hozott döntések végrehajtása) a Társulási 
Megállapodásban meghatározott székhely település önkormányzata képviselő-testülete polgármesteri hivatala (a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal) látja el 2013. július 1. napjától azzal, hogy a Munkaszervezet, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. június 30. napjával megszűnik. Az 
önkormányzati társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladat végrehajtásáról  az Áht. 27. § (4) bekezdése 
értelmében az önkormányzati társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési 
szerv (polgármesteri hivatal) gondoskodik.  
A Társulási Megállapodás az Mötv. 93. § - 95. §-ának megfelelően többek között az alábbiakat  
tartalmazza: 
 
A jogutód Társulás neve: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 



Székhelyének címe:          6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
A jogutód Társulás tagjai és azok székhelyei:  

 Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.) 
 Felgyő Község Önkormányzata  (6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. sz.) 
 Tömörkény Község Önkormányzata (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz.) 

A Társulás székhely települése: Csanytelek Község  
Képviselője:      székhely település polgármestere 

 
Államháztartási szakágazati besorolás: 841126  Önkormányzatok  és  társulások  általános                                                                            

végrehajtói tevékenysége 
A Társulás működési területe:  a tag települési önkormányzatok közigazgatási területe.   
Irányító szerve:   Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
A Társulás jogállása:  Az önkormányzati társulás jogi személy, gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indítványozzuk ezen előterjesztéshez csatolt, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása megvitatását, annak és  a határozati javaslatnak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. május 03. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

  Forgó Henrik       Kató Pálné 
             polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
……/2013. (V. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása jóváhagyása 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést és annak 
mellékleteként csatolt Társulási Megállapodást  megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és az 
alábbiakat rögzíti. 
1.) A Képviselő-testület 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 87. §-ban biztosított jogkörét 
gyakorolva, Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás néven Felgyő Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete és Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-
testületével közösen jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás 2013. július 
01. napjával való létrehozása mellett döntött – ezen határozathoz csatolt – Társulási 
Megállapodás elfogadásával.    

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1.) pontban írt Társulási Megállapodásban foglaltak 
betartásáért, végrehajtásáért kötelezettséget vállal, partneri viszonyt biztosítva Felgyő és 
Tömörkény községek önkormányzatai képviselő-testületei számára.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen határozat 1.) pontja 
szerint elfogadott Társulási Megállapodás aláírására és az Önkormányzati Társulás 
létrehozására, működtetésére irányuló szükséges intézkedések megtételére, kötelezettségek 
vállalására. 

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos, a Társulási Megállapodás aláírására 2013.május 15 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester  
                                      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a Társulási Megállapodás aláírását követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) 
- Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármestere által 
- Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármester által 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármestere által 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Jegyezője és általa 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Csanytelek) 
- Rózsafűzés Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 
- Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőre 
- Irattár 

        
 
  


