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KIVONAT
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján
megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
57/2013. (III. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata.
Határozat
Csanádpalota
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)146. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének
eleget téve felülvizsgálta a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.88. §
(2) bekezdése alapján a felülvizsgált és módosított társulási megállapodást a
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Varga Péter polgármester Apátfalva
3.) Horváth Lajos polgármester Királyhegyes
4.) Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Kövegy
5.) Guba István polgármester Magyarcsanád
6.) Gyarmati András polgármester Nagylak
7.) Erdélyi Sándorné dr. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
8.) Benákné Bárdi Ilona Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
9.) Sajtos László Apátfalva Község Önkormányzatának jegyzője
K.m.f.t.
Kovács Sándor sk.
polgármester

Erdélyi Sándorné dr. sk.
jegyző

Bodzás István s.k.
jkv. hit.

Vetró Józsefné s.k.
jkv. hit.

Kivonat hiteles:
Csanádpalota, 2013. április 4.
Huszár Kálmánné
főelőadó
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MEGÁLLAPODÁS
CSANÁD MIKROTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 41. §.
(1) bekezdésében, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 10. §-ában biztosított felhatalmazás alapján Apátfalva, Csanádpalota,
Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád és Nagylak községek önkormányzatainak
Képviselő-testületei elhatározzák, hogy önálló jogi személyiségű területfejlesztési
önkormányzati társulást hoznak létre közös gazdaság- és területfejlesztési programok
kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalapok létrehozása
érdekében és biztosítják a társulás működésének feltételeit.
A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban való részvétel a
társult önkormányzatoknak a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás megállapodásában és alapító okiratában foglalt kötelezettségeiket és jogaikat
nem érinti. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a Makó
és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulással a kölcsönös előnyök alapján
együttműködésre törekszik.
I.
A Társulás neve, székhelye, működési területe, jogállása
1.) A társulás neve: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás (továbbiakban: Társulás)
2.) A társulás székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.
3.) A társulás működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe
4.) A Társulás felügyeleti szerve. A Társulásban résztvevő önkormányzatok
Képviselő-testületei
5.) A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője
a.) Apátfalva Község Önkormányzata
Székhelye: 6931. Apátfalva, Templom u. 69.
Képviseli: Varga Péter
b.) Csanádpalota Város Önkormányzata
Székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviseli: Kovács Sándor
c.) Királyhegyes Község Önkormányzata
Székhelye: 6911. Királyhegyes, Jókai u. 38.
Képviseli: Horváth Lajos
d.) Kövegy Község Önkormányzata
Székhelye: 6912. Kövegy, Kossuth u. 27.
Képviseli: Galgóczkiné Krobák Mária
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e.) Magyarcsanád Község Önkormányzata
Székhelye: 6932. Magyarcsanád, Templom tér 1.
Képviseli: Guba István
f.) Nagylak Község Önkormányzata
Székhelye: 6933. Nagylak, Petőfi Sándor u. 14.
Képviseli: Gyarmati András
6.) A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
a, Apátfalva
3149 fő
b, Csanádpalota
3080 fő
c, Királyhegyes
678 fő
d, Kövegy
424 fő
e, Magyarcsanád
1531 fő
f, Nagylak
540 fő
7.) A Társulás bélyegzője: „Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás” feliratú körbélyegző, középen
a székhely megjelölése.
8.) A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy.
A Társulás nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.
9.)

A társulást a felek határozatlan időre hozzák létre.
II.
A Társulás célja, főbb feladatai

1.) A Társulás célja:
A társulás célja a mikro-térség összehangolt fejlesztése, közös terület- és
gazdaságfejlesztési programok kialakítása, az ipar, mezőgazdaság, infrastruktúra
fejlesztése, a foglalkoztatás helyzetének javítása, valamint a kötelező
önkormányzati feladatok körébe tartozó fejlesztések megvalósítását szolgáló
pénzeszközök pályázat útján történő biztosítása.
2.) A Társulás szakágazati besorolása:
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
3.) Társulás alapvető szakfeladatai:
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2.) A társulás főbb feladatai:
a.)

mikro-térségi önkormányzati gazdaságfejlesztési programot dolgoz ki,
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b.)

a társult
önkormányzatok közös összefogással
munkálkodnak a közös programok megvalósításában,

összehangoltan

c.)

a társulás elősegíti a települések érdekeinek összehangolását, az
információ cseréjét és a szakmai tanácsadást,

d.)

a társulás feltárja és kidolgozza a fejlesztési célok és programok
finanszírozásának lehetőségeit, maximálisan kihasználva a pályázati
lehetőségeket,

e.)

a társulás feltárja a mikro-térségben lévő Nagylaki határátkelő nyújtotta
lehetőségeket,

f.)

a társulás a kapcsolat és partnerkeresés érdekében rendezvényeket
szervez,

g.)

a mikro-térségi társulás a közös feladatok megvalósítása érdekében
együttműködik a Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési
Társulással és elősegíti annak munkáját.

3.) A Társulás a jogszabályi keretek között vállalkozási tevékenységet folytathat,
melynek konkrét tartalmát megállapodó önkormányzatok a későbbiekben
határozzák meg.
III.
A Társulás szervezete, működése
1.) A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult települések
polgármestereiből áll.
2.) A társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a megállapodás módosítása,
az elnök és az alelnök megválasztása,
döntés a társulásba történő felvételről, kizárásról,
a társulás pénzügyi bizottsága tagjainak megválasztása,
az éves tagdíj megállapítása,
a mikro-térséget érintő fejlesztési koncepciók, programok jóváhagyása,
döntés a mikro-térséget érintő fejlesztési projektek készíttetéséről, azok
elfogadása,
h.) döntés a társulás pénzeszközeinek felhasználásáról,
i.) döntés a társulás költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról,
j.) a Társulás megszűnésének kimondása.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

3.) A Társulási Tanácsot az elnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A
Társulási tanács minden esetben – ABC sorrendet követve - más tagtelepülés
székhelyén tartja ülését.
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4.) A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.
Össze kell hívni abban az esetben is, ha azt legalább kettő tag az ok és a cél
megjelölésével írásban kéri. Az erre irányuló indítvány megtételéről számított 10
napon belüli időpontra az elnök köteles a taggyűlést összehívni.
5.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
6.) A Társulási Tanács döntéseit – a 7.) pontban megjelöltek kivételével – egyszerű
szótöbbséggel hozza.
7.) A 8.) pontban foglaltak figyelem bevételével - a Társulási Tanács valamennyi
tagjának igenlő szavazata szükséges a következő döntések meghozatalához:
a.) a társult önkormányzatok anyagi hozzájárulását is igénylő ügyek,
b.) tag kizárása,
c.) tag kártérítési felelősségének megállapítása.
8.) A Társulási Tanács érintett tagja a 7.) pont b.) és c.) alpontjában megjelölt
kérdésekben a döntéshozatalban nem vehet részt.
9.) A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza.
10.) A Társulási Tanács valamennyi tagjának egy és egyenlő értékű szavazata van.
11.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell:
a.) a Társulási Tanács ülésének helyét, idejét,
b.) a megjelent önkormányzati képviselők nevét,
c.) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét,
d.) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
e.) az előterjesztéseket,
f.) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét,
a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
g.) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
h.) a döntéshozatalban résztvevők számát,
i.) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát,
j.) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,
k.) a szavazás számszerű eredményét,
l.) a hozott döntéseket és
m.) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.
12.) A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke, a társulási tanács által felhatalmazott
személy írja alá.
13.) A jegyzőkönyv elkészítéséről a székhely település jegyzője gondoskodik. A
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.
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14.) A társult település önkormányzatát képviselő polgármester akadályoztatása esetén
magát meghatalmazottal is képviseltetheti. A meghatalmazást írásba kell foglalni, s
annak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, illetve korlátait.
15.) Az elnököt a Társulási Tanács tagjai közül maga választja az önkormányzati
ciklussal azonos időtartamra.
16.) A Társulási Tanács elnöke:
a.) összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
b.) tárgyalásra előkészíti a tárgysorozatot, előterjeszti az azokra vonatkozó
javaslatokat,
c.) képviseli a Társulást,
d.) a Társulási Tanács felhatalmazása alapján gyakorolja az utalványozási
jogot,
e.) a Társulási Tanácstól erre megbízást kapott személlyel együtt gyakorolja a
bankszámla feletti rendelkezési jogot,
f.) elkészíti és a Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves
költségvetési tervezetét, valamint a költségvetési beszámolót,
g.) gondoskodik a Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek
elkészíttetéséről és a társult települések polgármesterei részére történő
megküldéséről,
h.) a Társulási Tanács nevében aláírási jogot gyakorol.
17.) A Társulási Tanács tagjai sorából alelnököt választ, az elnökkel azonos
időtartamra. Az elnök távolléte, illetve akadályoztatása esetén ellátja mindazokat a
feladatokat, amelyeket a 16.) pont a Társulási Tanács elnökének hatáskörébe utal.
18.) A Társulás a pénzfelhasználás ellenőrzésére tagjai sorából nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel 3 tagú Pénzügyi Bizottságot választ, amely tagjai sorából
elnököt választ.
19.) A Társulás munkájába nem önkormányzati szervek is bekapcsolódhatnak. A
támogató nem önkormányzati szervek (a továbbiakban: támogatók) kötelesek
anyagilag is hozzájárulni a társulás feladatainak ellátásához. A hozzájárulás
mértékéről a Társulási Tanács dönt. A támogatók a Társulási Tanács ülésein
tanácskozási joggal vehetnek részt, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek,
képviselőik tisztségre nem választhatók.
20.) A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács ülésére esetenként bármely
magánszemélyt, vagy szervezet képviselőjét tanácskozási joggal meghívhat,
amennyiben jelenlétük egyértelműen a mikro-térség egységes fejlesztési céljait
szolgálja, vagy jelenlétüket a tárgyalt napirend teszi indokolttá.
21.) A Társulási Tanács munkájáról a polgármesterek minden évben egy alkalommal
beszámolnak az Önkormányzat Képviselő-testületének.
IV.
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A Társulás működésének pénzügyi alapjai
1.) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000, (XII. 24.)
Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
2.) A Társulás a feladatai ellátásához, valamint működéséhez szükséges saját
pénzalapokkal rendelkezik.
3.) A Társulás bevételei:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

a társult önkormányzatok tagdíja,
a támogató szervezetek által fizetett hozzájárulás,
a különböző pályázatokon elnyert támogatások,
külső szervek részére végzett társulási szolgáltatások ellenértéke,
lekötött társulási pénzeszközök kamathozadéka,
különböző szervezetekről kapott támogatás, adomány,
konkrét célra, illetve felhasználásra átvett pénzeszközök.

4.) A Társulás a pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott saját bankszámlán tartja. A
pénzügyi alapok kezelésével és felhasználásával összefüggő feladatokat a székhely
település önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.
5.) A Társulás a bevételeit a következő célokra használhatja:
a.) a
mikro-térség
gazdaságfejlesztésével,
területfejlesztésével
kapcsolatos programok készíttetése,
b.) a mikro-térség által benyújtott pályázatokhoz saját erő biztosítása,
c.) a Társulás működésével összefüggő kiadások,
d.) a Társulás érdekeit és céljait szolgáló, a mikro-térséget népszerűsítő,
megismertető kiadványok, elkészíttetése, terjesztése.
6.) Az 5.) pont c.) pontjában meghatározott jogcímen történő kifizetést az elnök
önállóan, - a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül - a taggyűlés döntése
nélkül is teljesítheti.
7.) A Társulás feladatai ellátásához szükséges költségekhez a társult tagok (a tárgyév
január 1-i állandó népesség adatainak figyelembevételével) lakosságarányosan
járulnak hozzá. A társulás megalakulásának évében ezt a hozzájárulást
időarányosan kell megfizetni, amely 10.-Ft/fő. A további években a hozzájárulás
mértékéről a Társulási Tanács dönt.
8.) A tagdíj összegét a társulás tagjai március 31. és augusztus 31. napjáig egyenlő
részletekben utalják át a Társulás által vezetett bankszámlára.
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9.) A Társuláshoz év közben csatlakozó település a 7.) pontban meghatározott tagdíj
időarányos részét köteles a felvételtől számított 15 napon belül átutalni.
10.) Amennyiben a tag önkormányzat a működéshez szükséges pénzügyi hozzájárulást
nem bocsátja rendelkezésre, a Társulás a kötelezettséget nem teljesítő tag
önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen a fizetési határidő lejártát
követően 15 nap elteltével azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A
tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat, azzal, hogy
a hozzájárulás megfizetését és a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tag önkormányzat köteles átadni a
Társulásnak.
V.
Csatlakozás és kiválás
1.) A Társuláshoz történő csatlakozás időben nem korlátozott. A csatlakozási szándékát
írásban bejelentő önkormányzat polgármesterének át kell adni a társulási
megállapodás egy példányát, s tájékoztatni kell az adott év hozzájárulásának
mértékéről. A Társulási Tanács a csatlakozáshoz indokolt esetben további
feltételeket is meghatározhat, amelyről ugyancsak tájékoztatni kell a csatlakozni
kívánó önkormányzatot.
2.) A Társulási Tanácsnak előzetesen nyilatkoznia kell a befogadási szándék
elfogadásáról, amelynek birtokában a belépni szándékozó önkormányzat képviselőtestülete dönt a csatlakozásról minősített többséggel legalább 6 hónappal korábban.
E határozat tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített, továbbá a Társulási
Tanács által esetlegesen előzetesen megállapított feltételek elfogadását is.
3.) A határozatról értesíteni kell a Társulási Tanácsot, majd valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata
szükséges a csatlakozáshoz.
4.) A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválási szándékot fél
évvel előtte írásban közölni kell. A kiválásról a társult önkormányzat Képviselőtestülete dönt minősített többséggel legalább 6 hónappal korábban. Döntését a
Társulási Tanács köteles tudomásul venni. A kiváló tag által befizetett tagdíj
időarányos összegének visszafizetéséről a Társulási Tanács dönt. A határozatról
értesíteni kell a társulási tanácsot, majd valamennyi tagönkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges a csatlakozáshoz.
5.) Ha a kiváló tag a Társulás tagjaként a Társulás által elnyert pályázati forrásból
támogatásban részesült, s a pályázati cél a kiválásig megvalósult, a Társulás nem
támaszthat igényt a támogatás visszafizetésére. Egyéb esetben a támogatás
visszakövetelhetősége attól függ, hogy a támogatottnak a támogatás
felhasználásával összefüggésben tanúsított magatartása veszélyezteti-e a Társulás és
a pályáztató között érvényben lévő támogatási szerződésnek a Társulás által történő
teljesíthetőségét.
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VI.
A Társulás és a tagönkormányzatok kapcsolata
1.) A Társulásban a települési érdekek képviseletét – az egyenjogúság és
mellérendeltség viszonyai között – a települési önkormányzatok polgármesterei
látják el.
2.) A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás feladatkörébe tartozó
döntéseiket, illetve azok tervezetét a Társulással egyeztetik.
3.) A Társulás feladatkörébe tartozó helyi ügyekben a Társulást a tagtelepülések
tájékoztatják.
4.) A Társulás tagjai a Társulás munkájához szükséges adatokat és információkat a
Társulás rendelkezésére bocsátják, a Társulás munkájához szükséges, s helyben
felmerülő feltételeket (szemlék, tárgyalások, irodatechnika, stb.) megteremtik.
5.) A Társulás a tagtelepülések részére térítés nélkül szolgáltatja a feladatkörében
rendelkezésre álló adatokat, tényeket.
VII.
A Társulás megszűnése
1.) A Társulás megszűnik, ha:
a) a Társulás Tanács kimondja megszűnését,
b) a tagok száma kettő alá csökken.
2.) A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a társulás tagjai között
lakosságarányosan kell felosztani, feltéve, hogy a Társulást terhelő vagyoni
kötelezettségek kiegyenlítését követően marad felosztható társulási vagyon.
3.) Amennyiben az érintettek másként nem állapodnak meg a megszűnéskor fennálló, s
a társulási vagyonból ki nem elégíthető követelések a megszűnés időpontjában a
Társulás tagjaként nyilvántartott települési önkormányzatokat lakosságarányosan
terhelik.
4.) A megszűnés időpontjában fennálló társulási követelésekre a 3.) pontban foglalt
rendelkezések az irányadók.
5.) E fejezet szempontjából „a társulás tagja” fogalma alatt azokat az önkormányzatokat
kell érteni, akik a megszűnés időpontjában tagjai voltak a Társulásnak.
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VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
1.) A Társulás működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatokat a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2.) A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései irányadóak.
3.) A társulás tagjai kijelentik, hogy ez a megállapodás a helyi önkormányzatok
önállóságát nem sérti. A továbbiakban sem hoznak olyan döntéseket, amelyek
bármely önkormányzat önállóságát sértheti.
4.) A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése
során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, és bírósághoz
csak abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel. Az utóbbi
esetre a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.
5.) A megállapodó felek a megállapodást közös akaratukból fogadják el és írják alá.
6.) A Társulásban résztvevő önkormányzatok 2000. november hó 1-én hatályba lépett
társulási megállapodása a felülvizsgálatot követően jelen módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva 2013. április 1. napján lép hatályba.
Csanádpalota, 2013. március 31.
Képviselőtestületi haBélyegző
polgármester aláírása
tározat sz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A település neve

Apátfalva
Felülvizsgálat

188/2000. (X. 31.)
37/2013. (03. 26.) Kt. h.

Varga Péter

Csanádpalota
Felülvizsgálat

131/2000. (IX. 28.) Kt.h.
57/2013. (III. 27.) Kt h.

Kovács Sándor

Királyhegyes
Felülvizsgálat

56/2000. (X. 26.) Öh.
36/2013. (III. 28.) Öh.

Horváth Lajos

Kövegy
Felülvizsgálat

89/2000. (X. 25.) Kt.h.
79/2013. (III. 27.) Kt.h.

Galgóczkiné Krobák Mária

Magyarcsanád
Felülvizsgálat

246/2000. (X. 24.)
29/2013. (III. 26.)

Nagylak
Felülvizsgálat

50/2000. (X. 16.) Képv.T.H.
34/2013. (III. 25.) Képv.T.H.

Guba István
Gyarmati András

