
 8/b függelék az 5/2012.  (III. 30.) önkormányzati rendelethez
(35/2010. (VIII. 13.) Ökt határozattal jóváhagyott)

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetben)



TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS
(Egységes szerkezetben)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttm ködésér l szóló 1997. évi XXXV. törvény alapján egyes  környezetvédelmi  feladataik
elvégzésének összehangolására a résztvev  önkormányzatok a következ kben állapodnak meg.

1. A társulás létrehozásának célja, társulás feladata

A Társulás feladata a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolt ellátása, a Társulás
tagjainak közigazgatási területére es  szinten a környezettudatos nevelés el segítése, e feladatok
hatékonyabb ellátása céljából küls  forrás biztosítása érdekében a feladatot támogató pályázatokon való
társulási szint  részvétel, a környezetvédelemmel összefügg  pályázatokon elnyert pénzeszközök
koordinált felhasználása, valamint a tagönkormányzatok m ködésének e téren az elvárható legszélesebb
keretek közötti összehangolása.

2. A Társulás közös feladat ellátására létrehozott jogi személyiséggel rendelkez  önkormányzati társulás,
önálló jogi személy.

3. A Társulás neve:

     Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

4. A Társulás székhelye és a társulás gesztora:

Sándorfalva Város Önkormányzata
 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

5. A Társulás m ködési területe:

A társulás m ködése a társulásban résztvev  önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

6. A Társulás bélyegz je: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Adószám. 15358677-1-06

7. A Társulás határozatlan id re jött létre.

8. A Társulás alapító szervei:

Algy  Nagyközség Önkormányzata Képvisel : Dr. Piri József polgármester
Apátfalva Község Önkormányzata Képvisel : Varga Péter polgármester
Baks Község Önkormányzata Képvisel : Búza Zsolt polgármester
Deszk Község Önkormányzata Képvisel : Simicz József polgármester
Dóc Község Önkormányzata Képvisel : Tóth Margit polgármester
Ferencszállás Község Önkormányzata Képvisel : Domokos István polgármester
Földeák Község Önkormányzata Képvisel : Vass Imre polgármester
Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város Képvisel : Dr. Lázár János polgármester
Önkormányzata
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képvisel : Szegvári Ern né polgármester
Klárafalva Község Önkormányzata Képvisel : Fekete József polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata Képvisel : Farkas Jánosné polgármester
Mártély Község Önkormányzata Képvisel : Balogh Jánosné polgármester
Mindszent Város Önkormányzata                   Képvisel : Dr. Zsótér István polgármester



Óföldeák Község Önkormányzata Képvisel : Hajnal Gábor polgármester
Sándorfalva Város Önkormányzata Képvisel : Kakas Béla polgármester
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Solymos László alpolgármester
Tiszasziget Község Önkormányzata Képviseli: Bodó Imre polgármester

9. A Társulás alapítása óta csatlakozott tagok:

Balástya Község Önkormányzata Képvisel : Újvári László polgármester
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel : Forgó Henrik polgármester
Csongrád Város Önkormányzata Képvisel : Bed  Tamás polgármester
Eperjes Község Önkormányzata Képvisel : Dr. Kiss Csaba polgármester
Szatymaz Község Önkormányzata Képvisel : Dr. Kormányos László polgármester
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képvisel : Gémes László polgármester
Szentes Város Önkormányzata Képvisel : Szirbik Imre polgármester

10. A Társulásban résztvev  önkormányzatok, vezet  tisztségvisel jük nevét jelen megállapodás
melléklete tartalmazza.

11. A Társulás irányítása, m ködése és döntéshozatala:

   a./  A Társulás legf bb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a társulási
megállapodás mellékletében felsorolt polgármesterek, akik az általuk képviselt település
lakosságának számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag
esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. Ebben az esetben a 49%-on felül
maradó rész a többi önkormányzat között lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A társulás
tagjainak a szavazati arányait – a lakosságszám alakulását figyelembe véve- 4 évenként, a Társulási
Tanács határozatával módosítja.

 Társulási Tanács feladatai:
megválasztja elnökhelyettesét,
dönt a költségvetés, a zárszámadás és a Társulás éves munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról,
dönt a Társulásba további tagok felvételér l,
meghatározza a tagdíj mértékét,
dönt a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról
a munkavégzésre irányuló jogviszonyra és egyéb feladatok ellátására vonatkozó szerz dések
kivételével kapcsolatos olyan szerz dések jóváhagyása, amely gazdasági kötelezettséget
keletkeztet a Tanács számára.

b./ Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Társulási
Tanács ülését az Elnök - az ülés el tt legalább 10 nappal – hívja össze az írásbeli meghívó és a
napirendekhez tartozó el terjesztések valamennyi tag számára postai vagy elektronikus úton
történ  megküldésével.

c./  A Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács a döntéseit általában
egyszer  többséggel hozza. A javaslat egyszer  többséggel történ  elfogadásához a jelenlév
tagok többségének igen szavazata szükséges. Min sített többséghez a Társulási Tanács összes
tagja többségének igen szavazata szükséges.

d./ Az ülés határozatképes, ha azon a társulási tanácsnak legalább a szavazatok több mint felével
rendelkez  képvisel je jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlév  képvisel k által leadható
szavazatok több mint fele szükséges (egyszer  szótöbbség). Min sített többséghez a társulási
tagok összes szavazata több mint a felének igen szavazata szükséges.

e./ A társulásban részt vev  önkormányzatok képvisel -testületei mindegyikének min sített
többséggel hozott döntése szükséges:

a Társulási megállapodás jóváhagyásához,
a Társulási megállapodás módosításához,
a Társulási megállapodás megszüntetéséhez,



a társuláshoz történ  csatlakozáshoz, kiváláshoz való hozzájáruláshoz,
a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

f./ A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti.

g./  A Társulási Tanács ülésér l jegyz könyvet kell készíteni, melynek 1 példányát a Társulási
Tanács ülését követ en haladéktalanul meg kell küldeni a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatalnak, továbbá a jegyz könyv határozat kivonatait valamennyi társult önkormányzat
polgármesterének.

h./ A társult önkormányzatot képvisel  polgármester akadályoztatása esetén magát
meghatalmazottal is képviseltetheti, a megbízást azonban írásba kell foglalni, s annak
tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, ill. korlátait is.

12. Az elnök, és feladata:

      A Társulás mindenkori elnöke Sándorfalva Város Önkormányzat polgármestere.

 Feladatai:
a. összehívja és vezeti a Társulási Tanácsot,
b. el készíti tárgyalásra a tárgysorozatot, el terjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
c. képviseli a Társulást,
d. gyakorolja az utalványozási jogot a Társulási Tanácstól kapott felhatalmazás alapján,
e. gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács döntéseinek megfelel en,
f. elkészíti és a Társulási Tanács elé terjeszti a Társulás éves költségvetését, zárszámadását, pénzügyi

mérlegét,
g. kialakítja a könyvvezetés rendjét (számlarend)
h. gondoskodik a Társulási Tanács ülésekr l készítend  jegyz könyvek elkészíttetésér l és az

érdekelteknek történ  megküldésér l,
i. a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol,
j. a Társulási Tanács üléseir l készült jegyz könyvet aláírja a Társulási Tanács által felhatalmazott

jegyz könyv-hitelesít vel.
k. Munkaszervezeti feladatok ellátásának irányítása és ellen rzése
l. A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges – a Tanács hatáskörébe nem tartozó -

szerz dések, megbízási szerz dések megkötése.
m. Készpénzben történ  kifizetésekre vonatkozó döntés
n. A Tanács hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére) vonatkozó

döntés
o. A Tanács elnökének hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére)

vonatkozó döntés.

13. Az elnökhelyettes, és feladata:

Társulási Tanács- az elnök javaslata alapján - saját tagjai közül  elnökhelyettest választ 4 éves
id tartamra. Az elnökhelyettest az önkormányzati választásokat követ  legközelebbi Társulási Tanács
ülésén kell megválasztani, a Társulási Tanács min sített döntéshozatalára vonatkozó, jelen
megállapodás 9. d./ pontjában foglalt rendelkezés alapján.

      Az elnökhelyettes az elnök távolléte, ill. akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, amelyeket
a Társulási Tanács az elnök hatáskörébe utalt.

14. A Társulás szervezete:

a. A Társulás éves költségvetésb l gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá,

b. A célfeladatok megvalósításához a társult önkormányzatok a Társulási Tanács külön döntése
szerint járulnak hozzá.

c. Az ügyviteli, számviteli, pályázati feladatok ellátását a Társulás Elnöke hatáskörébe tartozóan
határozatlan id tartamra kötött megbízási szerz dés alapján a Sándorfalva Város- és
Vállalkozásfejleszt  Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.



d. A társult önkormányzatok polgármesterei kötelesek megfelel  információkkal segíteni a Társulást
és annak elnökét feladatai ellátásában.

e. A Társulási Tanács tagjai kötelesek képvisel -testületeiknek beszámolni a társulásban végzett
tevékenységükr l.

15. A Társulás m ködésének pénzügyi alapjai:

a. A Társulás feladatai ellátásához és a m ködéséhez szükséges saját pénzalappal rendelkezik.

b. A Társulás bevételei:
a társult önkormányzatok által fizetend  tagdíj, illetve
a különböz  pályázatokon elnyert támogatások,

c. A Társulás a pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott saját bankszámlán tartja.

d. A Társulás a bevételeit a következ  célokra használhatja fel:
pályázott programokban saját er ként,
a társulás m ködésével, m ködtetésével összefügg  költségek és kiadások,
a társulás érdekeit és céljait szolgáló kiadványok, prospektusok elkészíttetése, terjesztése,
társulási szint  táj - és környezetvédelmi programokhoz, rekonstrukciós, rehabilitációs
tevékenységekhez, beruházásokhoz való társulási hozzájáruláshoz.

e. A Társult települési önkormányzatok által fizetend  tárgyévi éves tagdíj mértéke 1,- Ft/állandó
lakosságszám. (Állandó lakosságszám a Társulási Megállapodás 1. sz. Függeléke) Az állandó
lakosságszámot 4 évente felül kell vizsgálni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján. Legközelebbi állandó lakosságszám
felülvizsgálat ideje: 2010. december 31. Az állandó lakosságszám adatait figyelembe véve
megállapított és a társulás tagjainak írásban kiközölt tagdíjat évente egy összegben kell megfizetni
a közlés kézhezvételét l számított 30 napon belül átutalással a Társulás számlájára. A Társuláshoz
év közben csatlakozó település a tagdíj id arányos részét köteles megfizetni.

 g. A tagönkormányzatok által vállalt tagdíjfizetés elmulasztása esetén, a fizetési határid  lejártától
számított 15. naptól irányadó eljárás az inkasszó-azonnali beszedési megbízás alkalmazása.
Amennyiben az inkasszó nem érvényesíthet , akkor a tartozásra a jegybanki alapkamat
mértékének megfelel  késedelmi kamatot számol fel a Társulás az esedékességt l a kifizetés
napjáig terjed  id tartamra.

16. A Társulás felügyelete és ellen rzése:

A társulás felügyeletét a társul önkormányzatok Társulási Tanácsba delegált képvisel i látják el.     A
társulás pénzügyi bels  ellen rzését a Társulás Elnöke által megbízott bels  ellen r végzi.
A társulás felett a törvényességi ellen rzési jogkört a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
látja el.

17. Társuláshoz való csatlakozás, kiválás, társulási megállapodás felmondása:
a. A Társuláshoz történ  csatlakozás id ben nem korlátozott. A csatlakozási szándékot bejelent

önkormányzatnak át kell adni a társulási megállapodás egy példányát, és tájékoztatni kell az adott
évi tagdíj mértékér l.

b. A Társulási Tanácsnak el zetesen nyilatkoznia kell a befogadási szándékról, aminek fennállása
esetén a belépésr l a csatlakozni kívánó önkormányzat képvisel -testülete dönt. A csatlakozás
akkor válik joghatályossá, amikor a belépés kérdésében hozott döntést a csatlakozó a Társulás
elnökéhez megküldi.

c. A Társulásból kiválni, a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet oly
módon, hogy a kiválási, felmondási döntést tartalmazó tagönkormányzati határozatot tárgyév
június 30-ig a Társulás Elnökéhez meg kell küldeni.  A kiválásról, felmondásról a társult
önkormányzat képvisel -testülete dönt, a Társulási Tanács a kiválási szándékot köteles tudomásul
venni.



d. A társulási megállapodást felmondó, kiváló települési önkormányzat köteles a Társulással
szemben fennálló éves tagdíjfizetési kötelezettségét a felmondás, kiválás hatálybalépéséig
teljesíteni, továbbá az addig megfizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza.

18. Kizárás

A Társulási Tanács min sített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a
társulásból azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra
határid ben nem tett eleget.

19. A Társulás megsz nése:

a. A Társulás megsz nik, ha:
a Társulásban részt vev  valamennyi önkormányzat képvisel -testülete  a megsz nést kimondja,
tagjainak száma kett  alá csökken.
Bíróság joger s döntése alapján.

b. A megsz néskor meglév  társulási vagyont a tagok között lakosságszám-arányosan kell felosztani,
feltéve, hogy a Társulást terhel  vagyoni kötelezettségek kiegyenlítése után marad felosztható
társulási vagyon.

c. A megsz néskor fennálló, s a vagyonból ki nem elégíthet  követelések a megsz nés id pontjában
a társulás tagjaként nyilvántartott települési önkormányzatokat lakosságarányosan terhelik, feltéve,
hogy ebben a kérdésben az érintett települések másként nem állapodnak meg.

d. A megsz nés id pontjában fennálló társulási követelésekre a c./ pontban foglalt rendelkezések az
irányadók.

e. Tagtelepülés fogalma alatt azokat a településeket kell érteni, akik a megsz nés id pontjában tagjai
voltak a társulásnak.

20. Záró rendelkezések

a. Társult önkormányzatok kijelentik, hogy ez a megállapodás a helyi önkormányzat  önállóságát nem
sérti. A továbbiakban sem hoznak olyan döntést, amely bármely önkormányzat önállóságát
sértené.

 b. A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás m ködése  során
felmerül  vitás kérdéseket egymás között kísérelik meg rendezni, s Bírósághoz csak abban az
esetben fordulnak, ha ezen törekvésük nem jár eredménnyel. Erre az esetre kikötik a Szegedi
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

c. Ezen társulási megállapodás - az érintett önkormányzatok képvisel -testületeinek jóváhagyó
határozatai Társulási Tanács Elnökéhez történ  megérkezését követ  10. napon lép hatályba,
rendelkezéseit ett l az id ponttól kell alkalmazni.

d. Jelen megállapodás hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a Mártélyon 2004. szeptember 30.
napján létrejött, Bakson 2005. június 23. napján, Sándorfalván, 2008. április 30. és 2009. június 25.
napján módosított megállapodás egységes szerkezetbe foglalt okirata.

Sándorfalva, 2010. március 18.

Kakas Béla polgármester
Társulás Elnöke



Település Képvisel -testületi határozat száma

1. Algy ………………………… KT határozat
2. Baks ………………………… KT határozat
3. Csanytelek ………………………… KT határozat
4. Csongrád ………………………… KT határozat
5. Deszk ………………………… KT határozat
6. Dóc ………………………… KT határozat
7. Eperjes ………………………… KT határozat
8. Ferencszállás ………………………… KT határozat
9. Földeák ………………………… KT határozat
10.Hódmez vásárhely ………………………… KT határozat
11. Kiszombor ………………………… KT határozat
12. Klárafalva ………………………… KT határozat
13. Mártély ………………………… KT határozat
14. Mindszent ………………………… KT határozat
15. Óföldeák ………………………… KT határozat
16. Sándorfalva ………………………… KT határozat
17. Szatymaz ………………………… KT határozat
18. Szeged ………………………… KT határozat
19. Szegvár ………………………… KT határozat
20. Szentes ………………………… KT határozat
21. Tiszasziget ………………………… KT határozat

………………………….
Kakas Béla polgármester

Záradék:

A Társulási Megállapodást a Társulási Tanács 2010. március hó  … napján  a ………/2010. Tt.
határozatával hagyta jóvá,

………………………….
Kakas Béla polgármester
 Társulás elnöke



Melléklet

A Társulásban résztvev  önkormányzatok, vezet  tisztségvisel jük nevének jegyzéke

Algy  Nagyközség Önkormányzata Képvisel : Dr. Piri József polgármester

Baks Község Önkormányzata Képvisel : Búza Zsolt polgármester

Deszk Község Önkormányzata Képvisel : Simicz József polgármester

Dóc Község Önkormányzata Képvisel : Tóth Margit polgármester

Ferencszállás Község Önkormányzata Képvisel : Domokos István polgármester

Földeák Község Önkormányzata Képvisel : Vass Imre polgármester

Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város Képvisel : Dr. Lázár János polgármester
Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képvisel : Szegvári Ern né polgármester

Klárafalva Község Önkormányzata Képvisel : Fekete József polgármester

Mártély Község Önkormányzata Képvisel : Balogh Jánosné polgármester

Mindszent Város Önkormányzata Képvisel : Dr. Zsótér István polgármester

Óföldeák Község Önkormányzata Képvisel : Hajnal Gábor polgármester

Sándorfalva Város Önkormányzata Képvisel : Kakas Béla polgármester

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Solymos László
alpolgármester

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviseli: Bodó Imre polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel : Forgó Henrik polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Képvisel : Bed  Tamás polgármester

Eperjes Község Önkormányzata Képvisel : Dr. Kiss Csaba polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Képvisel : Dr. Kormányos László
polgármester

Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képvisel : Gémes László polgármester

Szentes Város Önkormányzata Képvisel : Szirbik Imre polgármester



1. sz. Függelék

Állandó lakosságszám
2009. január 01-i adatok alapján:

Algy  Nagyközség Önkormányzata 5356 f

Baks Község Önkormányzata 2190 f
Deszk Község Önkormányzata 3587 f

Dóc Község Önkormányzata   792 f

Ferencszállás Község Önkormányzata 662 f

Földeák Község Önkormányzata 3339 f

Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város           47395 f

Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  4242 f

Klárafalva Község Önkormányzata                                    528 f

Mártély Község Önkormányzata 1292 f

Mindszent Város Önkormányzata 7332 f

Óföldeák Község Önkormányzata  497 f

Sándorfalva Város Önkormányzata 8237 f

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata          165646 f

Tiszasziget Község Önkormányzata  1779 f

Csanytelek Község Önkormányzata  2996 f

Csongrád Város Önkormányzata 18108 f

Eperjes Község Önkormányzata    595 f

Szatymaz Község Önkormányzata   4688 f

Szegvár Nagyközség Önkormányzata  4904 f

Szentes Város Önkormányzata                                 29800 f



            2. sz. Függelék

A társulás tagjainak szavazati arányai (lakosságszám szerint)                          %

Algy  Nagyközség Önkormányzata 1,9

Baks Község Önkormányzata 0,8

Deszk Község Önkormányzata 1,2

Dóc Község Önkormányzata 0,3

Ferencszállás Község Önkormányzata 0,2

Földeák Község Önkormányzata 1,2

Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város 16,3
Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 1,5

Klárafalva Község Önkormányzata 0,2

Mártély Község Önkormányzata 0,4

Mindszent Város Önkormányzata 2,5

Óföldeák Község Önkormányzata 0,2

Sándorfalva Város Önkormányzata 2,8

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata           49

Tiszasziget Község Önkormányzata 0,6

Csanytelek Község Önkormányzata            1

Csongrád Város Önkormányzata            6,2

Eperjes Község Önkormányzata            0,2

Szatymaz Község Önkormányzata            1,6

Szegvár Nagyközség Önkormányzata            1,7

Szentes Város Önkormányzata                                             10,2

Összesen: 1


