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Tárgy:

Társulások

működéséről

tájékoztató.

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk jelenleg nyolc társulás székhelye, ezek közül:
Jogi személyiséggel rendelkezik
• a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Alapvető feladata: A társulásban résztvevő települések összehangolt
fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések
megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása.
A társulás döntéshozó szerve a Társulás Tanács szükség szerint ülésezik.
A társulás létrehozásának elsődleges célja a pályázati források hatékonyabb
kihasználása volt. Jelenleg folyamatban lévő pályázata a társulásnak nincs, a
korábbi pályázat elszámolása részünkről megtörtént, a záró helyszíni
ellenőrzés is megvolt.
•

Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás
A társulás Csanádpalota város és Kövegy községeket összekötő kerékpárút
megépítése érdekében jött létre. A pályázat az Új Széchenyi Tervben
meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú DAOP-3.1.2/A-11
kódszámú pályázati felhívásra benyújtásra került. A pályázat megkapta a
támogatáshoz szükséges pontszámot, de fedezet hiánya miatt sajnos
tartaléklistára került.
A Társulás tényleges munkáját akkor kezdi meg, ha a pályázat támogatása
után a kivitelezés megkezdődik.

Jogi személyiséggel nem rendelkező társulásaink egyrészt a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.
(továbbiakban: Társulási törvény) 8. §-a alapján létrejött intézményfenntartó
társulások, másrészt ugyanezen törvény 7. §-a alapján létrehozott megbízásos
társulás.
•

Intézményfenntartó társulások a következők:
-

Csanádpalota
város
Kövegy
és
Királyhegyes
Községek
Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulása
Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános
Iskolai Intézményfenntartó társulása.
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A két társulás által közösen fenntartott intézmény a Dér István Általános
Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény.
Az intézmény az általános iskolai oktatás feladatait két település
Csanádpalota és Kövegy községek illetékességi területén élő gyermekek,
míg az óvodai nevelést a fentieken túlmenően Királyhegyes és
Ambrózfalva községben élő gyermek részére is biztosítja.
Tekintettel arra, hogy ezen társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik,
jogokat és kötelezettségeket nem szerezhet, így az irányítási fenntartói
jogokat Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, természetesen ezen jogok a tagintézmény vonatkozásában
megilletik a társult önkormányzatok Képviselő-testületeit is. A pénzügyi
elszámolás a mindhárom települési önkormányzattal minden évben
megtörténik.
-

Gyermekjóléti és Szociális alapellátás Szolgáltatási Intézményi
Társulás,
- Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás
A két társulás által fenntartott intézmény az Alapszolgáltatási Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat, amelynek működési területe a
székhelytelepülésen túl öt település Pitvaros, Nagyér, Canádalberti,
Királyhegyes és Kövegy községek közigazgatási területére terjed ki azzal,
hogy Kövegy Község Önkormányzata az intézmény gyermekjóléti és
családsegítő szolgáltatásait nem veszi igénybe. Ezért is van szükség arra,
hogy az intézmény közös fenntartására két társulási megállapodás van
kötve. Kövegy község Önkormányzata többszöri próbálkozásunk ellenére
továbbra sem kívánja igénybe venni a fenti szolgáltatást.
A Társuláshoz Ambrózfalva Község Önkormányzata 2012. január 1.
napjával
csatlakozni
szeretett
volna.
Csatlakozási
szándékát
Csanádalberti, Pitvaros és Nagyér községek önkormányzatai nem fogadták
el.
- A Társulási törvény 7. §-a alapján – megbízásos társulási
formában – Királyhegyes és Kövegy községek önkormányzataival társulási
megállapodás került megkötésre 2010. évben a közfoglalkoztatást
szervező közös foglalkoztatására. A közfoglalkoztatás szervező 2010.
évben közösen volt foglalkoztatva, ezt követően Királyhegyes és Kövegy
községek önkormányzatai jelezték, hogy a feladatot önállóan kívánják
megoldani.
Már az előző évi tájékoztató tárgyalása során is felvetődött a társulás
megszüntetésének kérdése. Tekintettel arra, hogy a társulás már a
második éve nem tölti be funkcióját, javasolom, hogy kezdeményezzük a
társulás megszüntetését.
A Körjegyzőségi megállapodás a társulási megállapodás egy sajátos
formája, amely a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 38. 0. (3) bekezdése alapján jött létre Nagylak
község Önkormányzatával.
A Körjegyzőséghez 2011. január 1-i hatállyal csatlakozott Ambrózfalva
község Önkormányzatának Képviselő-testülete is, ezáltal a körjegyzőség
működtetése még gazdaságosabb lett, hiszen a most csatlakozó
településre tekintettel éves szinten 1.152.000.-Ft többlettámogatáshoz jut
önkormányzatunk, 2012. ében a támogatás összesen 4.194.360.-Ft. A
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körjegyzőség működése során önkormányzatunknál többletkiadás nem
keletkezik, hiszen a jelenlegi létszámmal oldjuk meg a feladatot.
A társulásban résztvevő önkormányzatok a társulási megállapodásban biztosított
jogaikat gyakorolják, a társulás működtetésével kapcsolatos kötelezettségeiket
teljesítik. A költségvetés, zárszámadás elkészítése előtt a társult önkormányzatok
polgármestereivel, jegyzőivel, pénzügyi feladatokat ellátó köztisztviselőivel minden
esetben egyeztetünk, így még nem fordult elő, hogy költségvetés, vagy zárszámadás
kapcsán azzal ne értettek volna egyet.
A társult települések önkormányzatainak pénzügyi hozzájárulásáról, azok
teljesítéséről minden képviselő-testületi ülésen, a pénzügyi helyzetről szóló
tájékoztató napirend keretében tájékoztatást adunk, így a társulások működéséről
szóló éves tájékoztató erre nem tér ki.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt
Képviselő-testület elé:
…../2012. (VI. 27.) Kt.h.

Tárgy: Társulások működéséről tájékoztató.
Határozat javaslat
1.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulások
működéséről előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
2.) Képviselő-testület
kezdeményezi
Királyhegyes
és
Kövegy
Önkormányzatainak Képviselő-testületei felé a Közfoglalkoztatás szervező
alkalmazására létrehozott társulás 2012. szeptember 30. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Felkéri a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást az érintett települések polgármestereivel a társulás
közös megegyezéssel történő megszüntetése ügyében.

A határozatról értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
Csanádpalota, 2012. június 14.

Tisztelettel:
Kovács Sándor
polgármester
Az előterjesztést készítette: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

