
Csanytelek Község Önkormányzata   Csanytelek Község Önkormányzata 
                        Polgármesterétől                              J e g y z ő j é t ő l  
 

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517;  
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 

 
102-2/2014.    

ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete januári ülésére 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása 
     

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépését megelőzően 
megkötött önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálatára kötelezte a képviselő-testületeket, 
ezért a  Társulási Megállapodásban foglalt egyes rendelkezések kiegészítését, pontosítását el kellett végezni. 
Rögzíteni kellett a Társulás vagyona és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának 
rendjét. Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 15. pontjának főcíme pontosításra került és kiegészült 
egy g) ponttal, amely a vagyonra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 
Rendelkezni kellett az ülések gyakoriságáról is, ezért módosításra került a  Társulási Megállapodás 11. b) 
pontja amely az ülések tartása gyakoriságát írja elő. 
 
Az Mötv. 95. § (3) bekezdése a társulás üléseiről készült jegyzőkönyvre vonatkozó azon szabályt 
tartalmazza, mely szerint a képviselő-testületre és önkormányzati bizottságokra irányadó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. Az Mötv. 52. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a 
polgármester és a jegyző írják alá. Ennek analógiájára a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyveit a társulás 
elnökének és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatalt vezető jegyzőnek kell aláírnia. Ennek 
megfelelően a Társulási Megállapodásban módosításra került a 12. j) pont, és az elnök feladatai közé 
rögzítésre került a jegyzővel történő együttes aláírás.  
 
A Társulási Tanács Elnöke  megküldte  ezen előterjesztéshez csatolt Társulási Megállapodás módosítását, 
amely pontonként tartalmazza a hatályon kívül helyezetteket és a helyébe lépő módosulásokat. 
  

Tisztelet Képviselő-testület!   
 
Az előterjesztésben rögzítettek alapján elkészített egységes szerkezetű és módosított Társulási 
Megállapodást  az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, mely az érintett önkormányzat képviselő-
testületeinek jóváhagyása után lép hatályba. Javasoljuk az előterjesztés és annak határozati javaslatában 
foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. január 10. 
 

Tisztelettel: 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 Polgármester             jegyző 
 

  



…/2014. (I. 17.) Ökt határozata 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális 

Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, melyhez csatolt  
módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű  Társulási Megállapodást a 2. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított és egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében 
való aláírására.  
Végrehajtás határideje: azonnal  
Végrehajtásáért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Kakas Béla Sándorfalva Polgármestere  Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 
Társulási Tanácsa Elnöke(Csongrád) 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné 


