












































Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról 
 

D1/…………/2021. 
 

A képviselőtestület előző ülése 2021. október 26-án volt. Az azóta eltelt időszakban végzett 
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást. 
 

 
 
Deszk, 2021. november 26. 

Tisztelettel: 
 

Király László 
polgármester 

 

2021. október – 
november hó 

Események 
 

Október 31. Halottak napi koszorúzás Deszken. 

November 02. Tárgyalás az állami főépítésszel és Bartók Erika tervezővel Szegeden. 

November 03. Megbeszélés Bene Ildikó faluház igazgatóval és a pályázatírókkal a hivatalban. 

November 04. Részvétel a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat által szervezett 
Polgármesteri Fórum című rendezvényen, a Tisza River Étterem – és 
Rendezvényhajón. 

 Találkozó a hivatalban Kékes-Szabó Kálmánnal, a Csongrád Megye 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. 

November 06. Banatski Sabor a Deszki Művelődési Házban. 

November 08. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

November 09. Megbeszélés a hivatalban Csúcs Áronnal, a Szegedi Kistérség- és 
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. 

November 10. Megbeszélés a hivatalban Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálóval. 

November 11. Tárgyalás a hivatalban Keresztúri Ákossal, a Dél-Konstrukt Zrt. 
vezérigazgatójával. 

 Állásinterjú műszaki ügyintéző álláspályázattal kapcsolatban. 

November 15. Rendkívüli testületi ülés. 

 Megbeszélés a hivatalban Dr. Marusin Ildikó háziorvossal. 

 Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

 Állásinterjú műszaki ügyintéző álláspályázattal kapcsolatban. 

 Megbeszélés a hivatalban Szabóné Sarkadi Szilviával és Bene Ildikóval az 
Adventi gyertyagyújtásokkal kapcsolatban. 

November 17. Tárgyalás a hivatalban Papos Lászlóval a Globál 21 Kft. ügyvezetőjével. 

November 18. SZKTT Polgármesterek Tanácsának ülése Szegeden. 

November 22-26. Polgármesteri szabadság. 

November 28. I. Adventi gyertyagyújtás a Tempfli téren. 

November 29. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

November 30. Széll Jánosné 90 éves szépkorú köszöntése az Idősek Napközi Otthonában. 

  

  

  
  

  



D E S Z K  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  
6 7 7 2  D E S Z K ,  T E M P F L I  T É R  7 .  

T E L :  6 2 / 5 7 1 - 5 8 0 ,  F A X :  6 2 / 5 7 1 - 5 8 1  
E - M A I L :  p h @ d e s z k . h u  

 
 

Száma: D1/…………/2021. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatokról 

 
2. 

Előterjesztés 
 
 
 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére 
 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a 2003. október 6-i Képviselő-testületi ülésen 
felkérték a polgármestert, hogy a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról a Testületi 
üléseken adjon részletes tájékoztatást. 
 
Ezen kérésnek eleget téve készítettem el jelen előterjesztést, melyhez mellékelten csatolom a lejárt 
határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról szóló anyagot. 
 
Deszk, 2021. november 26. 
. 
 
 
 
 

Király László 

polgármester 

mailto:ph@deszk.hu


LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 
 

 

Határozat száma 
(önkormányzati 

határozat) 
Határozat tárgya Felelős Határidő Végrehajtás állapota 

93/2019. (VI.25.) 
56/2021. (VI. 30.) 

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 
kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” című pályázati 
felhívásra 

Polgármester 2019. július 08. 
Pályázat támogatásban részesült, a támogatói 
okirat megérkezett. Megvalósítás megkezdődött. 
Eszközbeszerzés és kivitelezés folyamatban. 

 

55/2020. (VII. 10.) 
77/2020. (IX.23.) 
59/2021. (VI. 30.) 
106/2021. (XI. 15.) 

Deszk Község településrendezési 
tervének és helyi építési 
szabályzatának a módosítása 

Polgármester Azonnal Az új szabályzat elkészítése folyamatban van. 

 

57/2021. (VI. 30.) Közterületi térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztése 

Polgármester 2021. július 31. A fejlesztés megtörtént. 
 

61/2021. (VI. 30.) Önkormányzati rendkívüli 
támogatásra pályázat benyújtása 

Polgármester, jegyző 

 
Azonnal A pályázat támogatásban részesült. 

 

76/2021. (VIII. 09.)  Ebösszeírás elrendelése Polgármester Azonnal Folyamatban van.  

102/2021. (X. 26.), 
107/2021. (XI. 22.) 

Az Újszentiván, külterület 052/11 
helyrajzi szám alatt felvett, kivett 
telephely megnevezésű 3093 m2 
területű ingatlan 22285/100000 
tulajdoni hányadának értékesítése 

Polgármester Azonnal 
A pályázat kiírásra került, azonban 
eredménytelenül zárult, emiatt a pályázat újra 
kiírásra került. 

 

      

      

      

      

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 
 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Tájékoztatót a 
lejárt határidejű határozatokról. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. Irattár 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
  polgármester        jegyző 

 



 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

Ikt.sz.:            /2021.     Tárgy: A helyi adórendelet felülvizsgálata 
  
 
 
 
Deszk Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
részére 
 
 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. §-ának c) pontja értelmében 
az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét – az e törvényben 
meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 
33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre 
vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az 
adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt 
összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – 
megállapítsa. A Htv. 7. § c) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza 
az, hogy az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál. 
 
 A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát a fentebb hivatkozott adónemekben az 
adómaximumot 2022. január 1-jétől a következő táblázat tartalmazza: 
 
Tekintettel a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
értelmében 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat díjtételeket nem emelheti, így 
javaslom, hogy 2022. évre vonatkozóan se emeljük a mértékeket. 
 
 
Deszk, 2021. november 26. 
 
 

 Király László 
          polgármester 



 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
…………/2021. (XI. 30.) önkormányzati határozat 

 
 
 
Tárgy: A helyi adórendelet felülvizsgálata 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a polgármester a helyi 
adók mértékét felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy azok összegét a 2022. évre vonatkozóan nem 
módosítja. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Polgármester 
3. jegyző 
4. közterület-felügyelő 
5. Polg. Hiv.- Gazd.csop. 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Király László sk.      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  sk. 
polgármester                              jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:



 

 



 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

Ikt.sz.:            /2021.    Tárgy: A közterület használati díjak felülvizsgálata 

  

 

 

Deszk Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete  
részére 
 

 

Deszk 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közterület-használati díjakat 2017. évre vonatkozóan a Képviselő-testület tételesen 

felülvizsgálta, és átlagosan 10 %-os emelést hagyott jóvá. 2011. évben kizárólag az infláció 

(4,8 %) mértékének a figyelembe vételével került sor a díjtételek emelésére. A vállalkozások 

és a lakosság növekvő terhei, valamint a díjtételek nagysága alapján azóta sem emelte meg a 

Képviselő-testület a mértéket. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kiadott közterület használati engedélyek 

száma változó, míg 2016. évben 9, 2017. évben 12, 2018. évben 7, 2019. évben 11, 2020. 

évben 9, 2021-ben 50 engedély került kiadásra.  

 

A kiszabott díj mértéke (bruttó) 2011. évben 2.200.000,-Ft volt, 

     2016. évben 1.912.077,-Ft volt, 

     2017. évben 1.385.995,-Ft volt, 

     2018. évben 1.840.360,-Ft volt, 

     2019. évben 1727.005,- Ft volt, 

     2020. évben 1.493.976,-Ft volt és 

     2021. évben 2.551.538,-Ft-ot számláztunk ki. 

 

Lejárt határidejű tartozás 2021. év vonatkozásában 641.394,- Ft összegben tartunk nyilván. 

2021. évre 5 számlának 2021. 12. 05. a fizetési határideje, melyre összesen 199.200,- Ft 

befizetés várható. Előző évekre vonatkozóan 164.216,-Ft tartozást tartunk nyilván. 

 

A fentiek alapján nem látom indokoltnak, továbbá a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről 

szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében 2021. december 31. 

napjáig a helyi önkormányzat díjtételeket nem emelheti, így javaslom, hogy 2022. évre 

vonatkozóan se emeljük a mértékeket.  

 

Deszk, 2021. november 26. 

 

 

 Király László 

          polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…………/2021. (XI. 30.) önkormányzati határozat 

 

 

 

Tárgy: A közterület használati díjak felülvizsgálata 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használati díjak mértékét 

felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy a díjak összegét 2022. évre vonatkozóan nem módosítja. 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. Polgármester 

3. jegyző 

4. közterület-felügyelő 

5. Polg. Hiv.- Gazd.csop. 

6. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

 

Király László sk.      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  sk. 
polgármester                              jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül:



 

 



Email cím: deszkikft@deszk.hu 
Tel/fax: 36-62/271-852 

Adószám: 18460186-2-06 
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700433-22795704-51100005 

 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2.  
Pf. 12.        deszkikft@deszk.hu 

 
 

 
Tárgy: Temető díjak        Ikt. szám: K 69/2021. 

 

 

   
Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Király László polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr! 

 
A településen egy önkormányzati tulajdonban lévő köztemető üzemel 1973. óta. A temetőben 

2021. évben ezen időszakban 35 fő temetését regisztráltuk, ebből a köztemetettek száma 6 fő.  

 

2021-es évben a temető karbantartása és állagmegóvása folyamatos volt. Kiemelt feladat volt a 

temető szépítése, a növényállomány megújítása, gondozása.  

Törekedtünk a meglévő eszközállomány (pl. padok) felújítására, az újonnan kitelepített kukák 

folyamatos ürítésére. 2014 év őszén elkezdődtek az urnafal építési munkálatai, amit a jövőben egy 

nyert pályázat segítségével tovább tudunk folytatni a következőkben. Az exhumálásra kijelölt sírok 

újabb kiértesítése is megtörtént, 2021. októberében a szokott módom, a sírra rakott matrica 

segítségével.  

 

Idén mérséklődött a lejárt sírok száma.  Azonban egyre több az olyan sírhely - a lejártak között,- 

aminek meghosszabbításáról senki nem gondoskodik. Előbbiek miatt a fenntartóval közösen ezen 

sírhelyek felszámolását megkezdtük, és a jövőben is folyamatosan végezzük.  

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény értelmében, az önkormányzat 

rendeletben állapítja meg a temetkezési szolgáltatások díjait, az üzemeltető az önkormányzati 

rendeletben kihirdetett díjakon felül díjat nem állapíthat meg. 

 
A szolgáltatók tájékoztatását figyelembe véve, a lakosság általános rosszabb anyagi helyzetére való 

tekintettel valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése értelmében 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat díjtételeket nem emelheti, 

így nem javaslom, hogy 2022. évre vonatkozóan megemelésre kerüljenek a temetői 

szolgáltatási díjak.  
 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy javaslatomat megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Deszk, 2021. november 08. 

 

Tisztelettel: 

 

Szabóné Sarkadi Szilvia 

 ügyvezető 

 

 

mailto:deszkikft@deszk.hu


 2 
1. sz. melléklet 

A környékben lévő temetői díjak a következők (Bruttó) 

 Tiszasziget temető:   

          Egyszemélyes:   8.000.-Ft 

                  Kétszemélyes:   16.000.-Ft 

 

Újszentiván temető:   

          Egyszemélyes:   6.000.-Ft 

                  Kétszemélyes:   12.000.-Ft 

 

Szőreg temető:   

          Egyszemélyes:   40.000.-Ft 

                  Kétszemélyes:   80.000.-Ft 

Makó temető:   

          Egyszemélyes:   45.000.-Ft 

                  Kétszemélyes:   90.000.-Ft 

 
Újszeged katolikus temető:   

          Egyszemélyes:   90.000.-Ft 

                  Kétszemélyes:   180.000.-Ft 

 
Újszeged református temető:   

          Egyszemélyes:   32.000.-Ft 

                  Kétszemélyes:   64.000.-Ft 

 
Deszki temető:   

          Egyszemélyes:   51.435.-Ft 

                  Kétszemélyes:   68.580.-Ft  
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

Száma:              /2021. Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú bérlakások 
bérleti díjainak felülvizsgálata  
    

 
 
Deszk Község Önkormányzat    
Képviselő-testülete részére 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 6/2001. (IV. 13.) Ör. értelmében az önkormányzati lakások bérleti díját minden 
évben felülvizsgálja a Képviselő-testület.2020. január 1. napjától a költségalapon bérbe 
adott lakás esetén 800.- Ft/m2/hó a bérleti díj, illetve 4000,-Ft/hó külön szolgáltatási díjat 
kell fizetnie a bérlőnek.  
 
Tekintettel a 2020. évben sajnálatosan kialakult pandémiás helyzetre, valamint a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdése értelmében 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat díjtételeket nem 
emelheti, így javaslom, hogy 2022. évre vonatkozóan se emeljük a bérleti díjak mértékét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 
 
Deszk, 2021. november 26. 
 
         
 

Király László  
Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata   

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2001. (IV. 13.) Ör. felülvizsgálta és úgy 

határoz, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjait 2022. évre vonatkozóan 

nem módosítja.      

 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. PH Gazdasági Csoport 

5. irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Email cím: deszkikft@deszk.hu 
Tel/fax: 36-62/271-852 

Adószám: 18460186-2-06 
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700433-22795704-51100005 

 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2.  
Pf. 12.        deszkikft@deszk.hu 

 
 

Deszk Község Önkormányzata 

Képviselő-testület      Ikt. szám: K68/2021 

 
 

Tárgy: Előterjesztés a Deszki Sportcsarnok terembérleti díjának módosítására  

 

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2020. évben a sportcsarnok időbeli kihasználtságát a pandémiás helyzet nagymértékben befolyásolta. Sajnos 

az első hullámkori bezárásával a sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó szálláshely szolgáltatás bevétele is 

leredukálódott. A nyári hónapokban bevétele is minimális volt, mert az edzőtáborok is elmaradtak.   

 

A látókörünkben lévő sporttermek, csarnokok bérleti díja jövőre fog emelkedni a megkeresettek telefonos 

tájékoztatása szerint. Sőt egyes iskolák a központosítás miatt jellemzően nem is tervezik iskoláik tornatermeik 

kiadását.  

A Sportcsarnok bérleti díját 2021-es évben módosítottuk. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, és a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Sportcsarnok jelenlegi bérleti 

díja 1 órára kivetítve 10.000.-Ft+ÁFA/óra, azaz bruttó 12.700.-Ft./ hétköznap, és hétvégén 12.000.-Ft+ÁFA/óra 

azaz bruttó 15.240.-Ft.  

 

Tekintettel a versenyképesebb árunk illetve a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére, mely szerint 2021. december 31. napjáig a helyi 

önkormányzat díjtételeket nem emelheti, így javaslom, hogy 2022. évre vonatkozóan se emeljük a 

mértékeket.  

 

Kérem javaslatom elfogadását, és támogatás esetén a Képviselő Testület elé terjesztését. 

 

Deszk, 2021. november 08. 

 

   Tisztelettel: 

 

       Szabóné Sarkadi Szilvia 

        ügyvezető 
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1. sz. melléklet 

 

 

A környékben lévő bérleti díjak a következők (Bruttó) 

 

 Makó sportcsarnok:   

          Hétköznap:   15.000.-Ft+ÁFA/óra 

                   Hétvégén:   19.000.-Ft+ÁFA/óra 

 

 Gellért Szabadidőközpont:     Hétköznap és hétvégén is:  9.000.-Ft+ÁFA/óra 

 

Algyői Sportcsarnok:  

Tankerület a fenntartója. Itt várható jövőre egy 50%-os emelés. Jelenleg még nem hivatalos. 

   2021. évi  ár:      Hétköznapokon:   10.000.-Ft+ÁFA/óra 

           Hétvégén:    15.000.-Ft+ÁFA/óra 

 

Szegedi Szc Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskola:  

A Csarnokunkhoz leginkább hasonló, a nézők száma több lehet. 

    2021. évi ár:  Hétköznapokon:  10.473.-Ft+ÁFA/óra 

 

  

 

 

 



Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. évi munkaterve 

 
 

2022. január 25. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 
 
3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervének jóváhagyása, a 

2021. évi munkáról készített beszámoló értékelése 
Előadó: igazgató 

 
4. Társadalmi szervezetek tájékoztatója a 2021. évben végzett munkáról, beszámoló 

a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Előadó: Társadalmi szervezetek vezetői 
 

5. Beszámoló Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2021. évi munkájáról 
Előadó: a kuratórium elnöke 

 
6. Tájékoztató a környezet állapotának az alakulásáról 
Előadó: polgármester 
 
7. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 
8. Egyebek 
 
9. Interpellációk, kérdések 



 

2022. február 22. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 

 
4. Átfogó értékelés az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi 
tevékenységéről és a 2022. évi tervekről 

Előadó: polgármester 
 
5. Tájékoztató az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi számláinak 

fizetési tapasztalatairól, és az épület állagának ismertetése 
Előadó: polgármester 

 
6. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 
7.  Egyebek 
 
8. Interpellációk, kérdések 



 
2022. március 29. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról  
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. Tájékoztató a 2021. évi adófizetésről és tapasztalatairól 
Előadó: polgármester, jegyző 
 

4. Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: polgármester 

 
5. A „Majális” rendezvény előkészítése 

Előadó: polgármester 
 

6. Rendelet tervezetek, előterjesztések 
Előadó: polgármester 

 
7. Egyebek 
 
8. Interpellációk, kérdések 



2022. április 26. (kedd) 
Közmeghallgatás 
Tárgy: Tájékoztató a község gazdálkodásáról  
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. Tájékoztató a község közrendjének, közbiztonságának a helyzetéről 
 Előadó: polgármester 

 
4. Tájékoztató a kistérségi szervezetek 2021. évi munkájáról és a 2022. évi tervekről 

Előadó: polgármester 
 
5. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 
6. Egyebek 
 
7. Interpellációk, kérdések 



2022. május 24. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. A 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

4. A 2021. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó polgármester 

 
5. Tájékoztató az oktatási intézmények és a Faluház által a szünidőben szervezett 

nyári programokról 
Előadó: polgármester 

 
6. A „Deszki Falunapok” rendezvény előkészítése 

Előadó: polgármester 
 
7. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 
8. Egyebek 
 
9. Interpellációk, kérdések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2022. június 28. (kedd)  
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. Kitüntetési javaslatok elbírálása 
Előadó: polgármester 

 
4. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 

5. Egyebek 
 
6. Interpellációk, kérdések 



 
2022. július- Ülés szünet 
 
2022. augusztus. 16. vagy 23. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 

 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 
 
3. Egészséghét programjainak áttekintése 

Előadó: polgármester 
 
4. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 

5. Egyebek 
 
6. Interpellációk, kérdések 



2022. szeptember. 27. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás 
Előadó: polgármester 
 

4. Tájékoztató az SZKTT Közoktatási intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
2021/22. évi szakmai munkájáról és a 2022/23. évi tervekről 
    Előadó: tagintézmény vezető 
 
5. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 

6. Egyebek 
 
7. Interpellációk, kérdések 



2022. október 25. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. Rendelet tervezetek, előterjesztések 
Előadó: polgármester 
 

4. Egyebek 
 
5. Interpellációk, kérdések 



2022. november 29. (kedd) 
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

3. 2023. évi belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

 
5. A helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előadó: polgármester 
 
6. Közterület használati díjak felülvizsgálata 
    Előadó: polgármester 
 
7. Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata 
     Előadó: polgármester 
 
8. Az önkormányzati lakások bérleti díjának a felülvizsgálata 

Előadó :polgármester 
 

9. A sportcsarnok bérleti díjának a felülvizsgálata 
    Előadó: polgármester 
 
10. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása 

Előadó polgármester 
 

11. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
 Előadó: polgármester 

 
12. Rendelet tervezetek, előterjesztések 

Előadó: polgármester 
 
13. Egyebek 
 
14. Interpellációk, kérdések 



2022. december 13. (kedd)  
 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb 
eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
Előadó: polgármester 
 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
5. Az Önkormányzat és Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
gazdálkodásra vonatkozó megállapodás elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
6. Rendelet tervezetek, előterjesztések 
Előadó: polgármester 
 
7. Egyebek 
 
8. Interpellációk, kérdések 
 
 
 
 

A munkatervben foglaltaktól a Képviselő-testület szükség esetén eltérhet! 
 

 
 
 
 

 



DESZK KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580 
E-MAIL: ph@deszk.hu 

Ikt. sz:           /2021. Tárgy: 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet magalkotása 

   
Deszk Község Önkormányzata 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
H e l y b e n  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CICIX. törvény (Kttv.) 104. § (1) bekezdése rögzíti, 
hogy a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni. 
 
A Kttv. 108. § szerint: „A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve 
igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes 
szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, a Kormány által megállapított 
igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban 
határozhatja meg a szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem 
haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.” 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012.(III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza: 

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, 
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott 

szabadság teljes egésze kiadható. 
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján 

kiadásra kerülő szabadságot. 
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja 

ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező 
szervek esetében a folyamatos feladatellátást. 

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a 
Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben 
foglaltak figyelembevételét. 
 
Javaslom a karácsonyi ünnepeket megelőző napokon és a két ünnep közötti napokon (összesen 9 
munkanap) a Deszki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet tartani. 
 
 
Deszk, 2021. október 26. 
 
   
 
 Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
    jegyző 
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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
……/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CICIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és 
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Deszki Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 
2. § A Hivatal 2021. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2021. december 20. napjától 2022. 

január 02. napjáig tart. 
 

3. § (1) A lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről helyben szokásos módon, annak kezdő 
időpontját megelőző 1 héttel tájékoztatni kell.  

 
4. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes 

egésze kiadható. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. január 03-án hatályát veszti. 

 
 

 
Király László      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 

 polgármester                jegyző 
 
 

A rendelet kifüggesztésre kerül:  
 
A rendelet levételének időpontja:  
 

       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
              jegyző 
 
 
 

 
 
 



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

 

Ikt. sz.: ................/2021.     Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról  

        szóló rendelet elfogadása 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Helyben 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25.§-a szerint: 

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb 

március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben 

felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 

folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 

időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 

megszűnik. 

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 

gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek 

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(4)
 

A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a 

polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) 

bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe 

beépítve fogadja el. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Deszk, 2021. november 26. 

 

 

 

 

        Király László 

        polgármester 

 



Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 

/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

Deszk község önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról 

 

TERVEZET 
 

Deszk Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1), (2) és (3) bekezdéseinek 

felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1-től a 2022. évi 

költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig az önkormányzatot megillető bevételeket 

folytatólagosan beszedje, illetve a kiadásokat időarányosan a bázis összeget meg nem 

haladóan teljesítse. 

 

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás valamint a 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnökeit, hogy 2022. január 1-től a 

költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig a társulást megillető bevételeket 

folytatólagosan beszedje, illetve a kiadásokat időarányosan a bázis összeget meg nem 

haladóan teljesítse. 

 

3.§ A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig új beruházás, felújítás nem indítható, 

azokra kötelezettségvállalást nem lehet tenni, pénzügyi kifizetést nem lehet teljesíteni. 

 

4.§ (1) A rendelet szabályait 2022. január 1-től kell alkalmazni a 2022. évi költségvetési 

rendelet hatályba lépéséig. 

 

(2) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 

költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 

 

 

 

 

 

 

Király László      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 

 polgármester        jegyző 

 

 

A rendelet kifüggesztésre kerül: 

 

A rendelet levételének időpontja: 

 

       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 

         jegyző 

 



 
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

 

Száma: ...  Tárgy: Szerb nemzetiségi önkormányzat 

és a Helyi Önkormányzat közötti 

megállapodás elfogadása 

 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

részére 

 

Deszk 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak együttműködési 

megállapodást kell kötnie a költségvetés-gazdálkodás szabályainak kialakítására. A 

nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése szerint : „A települési önkormányzat 

a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi 

önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 

megkötését, módosítását követő harminc napon belül.” 

A jogszabály pontosan meghatározza ennek tartalmi elemeit is: a megállapodásnak 

tartalmaznia kell a két önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat, eljárási 

rendet, valamint a munkamegosztás és felelősség rendszerét. Ki kell terjednie a költségvetés 

elkészítésének rendjére, a gazdálkodás lebonyolításának rendjére, a beszámoló elkészítésének 

rendjére, az önkormányzatok által betartandó határidőkre, számviteli- pénzügyi 

információszolgáltatás végzés rendjére, belső ellenőrzés elvégzés rendjére. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 

megállapodást jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

Deszk, 2021. november 26. 

 

 

       Király László 

       polgármester 

 

 



 HATÁROZATI  JAVASLAT 

……../2021. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 

 

Tárgy: Deszk Község Önkormányzata és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

megállapodás jóváhagyása 

 

Deszk Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deszki Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat és Deszk Község Önkormányzata között helyiség használatára 

költségvetés, gazdálkodás rendjére vonatkozó együttműködési megállapodást az előterjesztés 

mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására. 

 

 

Erről értesítést kapnak: 

 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 

5. PH. Gazdasági Csoport 

6. Irattár 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Király László s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §- a, bekezdése, alapján 

Deszk Község Önkormányzat (6772 Deszk, Tempfli tér 7., adószám: 15726535-2-06, 

képviselője Király László polgármester), továbbiakban: Helyi Önkormányzat, a Deszki 

Polgármesteri  Hivatal (6772 Deszk, Tempfli tér 7., adószám: 15812326-1-06, képviselője 

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző) a továbbiakban mint  Polgármesteri Hivatal és a 

Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (6772 Deszk, Tempfli tér 7. adószám: 

16685125-1-06, képviselője Brczán Krisztifor elnök), a továbbiakban mint Nemzetiségi 

Önkormányzat az együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

 

I. A működés tárgyi feltételei 

 

1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére - a következő nemzetiségi 

önkormányzati választások időpontjáig – ingyenes használatot biztosít a kizárólagos 

tulajdonát képező Deszk, Tempfli tér 7. szám alatti 1. helyrajzi számú ingatlanban 

elhelyezkedő 9. számú irodát, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges  

tárgyi-technikai eszközökkel felszerelten.  

 

2. Az iroda használata a Polgármesteri Hivatallal közösen történik. A javítások és 

helyreállítások a helyi önkormányzatot terhelik. A használati jogviszony megszűnésekor 

nem köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenés összegét.  

 

II. A működés személyi feltételei 

 

1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére az I/1. pontban 

megnevezett ingatlanban biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a működés személyi 

feltételeit, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés b)-

e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb a testületi ülés időpontja előtt 5 nappal 

megküldi az Önkormányzat jegyzője számára a testületi ülés meghívóját a napirendi 

pontokkal együtt. Az Önkormányzat jegyzője vagy – a jegyzővel azonos képesítési 

előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében 

részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel. 

 

III. A költségvetés készítése, végrehajtása és a vagyonának nyilvántartására vonatkozó 

szabályok 

 

1. A költségvetés összeállítása 

 

1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza és látja el a 

nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

(továbbiakban Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben 

(továbbiakban ÁVR.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen: 

- Az állam költségvetési hozzájárulása, 

- A helyi önkormányzat költségvetési hozzájárulása, 

- A saját bevételek, 



- Támogatások, 

- A vagyontárgyak hozadéka, 

- Az adományok,  

- Az átvett pénzeszközök, 

- Általános és céltartalék, 

- Mérleg, 

- Adósság keletkeztető ügyletekről kimutatás. 

 

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

2. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Polgármesteri Hivatal Gazdasági 

csoportja részére rendelkezésére bocsátja. A Gazdasági csoport a költségvetést a 

nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé történő benyújtást megelőző 2 

munkanapon belül, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére átadja. 

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek a 

központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be 

az Áht. 26. §, illetve 24. § alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését 

önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a 

Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri 

Hivatal részére.  

 

3. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat 

törvényességéért bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért 

és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési 

eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a helyi Önkormányzat nem tartozik 

felelősséggel. 

 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 

előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán 

belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen 

tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló határozatát a 

Nemzetiségi Önkormányzat 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal részére.  

 

4. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

elemi költségvetését, melyet az elnök jóváhagy az Áht. 28. § (5) bekezdése alapján a 

költségvetés képviselő-testület elé terjesztésnek határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. 

§ (1) és (2) bekezdés) 

 

 

2. A költségvetés végrehajtása 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.  

 

2.1. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. § alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló fizetési számlával rendelkezik, amit az Áht. 84. § (2) bekezdése alapján az 

Önkormányzat által választott számlavezető pénzintézetnél vezet. A Nemzetiségi 



Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 

minden pénzforgalmát a 10402805-50526551-52481005 számú főszámláján bonyolít. 

 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. közötti 

számítógépes összeköttetés miatt a Nemzetiségi Önkormányzat egyetért és kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési 

jogosultsága a Nemzetiségi Önkormányzat banki aláírásra bejelentett személyeknek van.  

 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos gazdálkodásával 

kapcsolatos – így különösen a kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a 

szakmai teljesítés igazolása, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének és 

helyettesítési rendjével kapcsolatos, kötelezettségvállalással összefüggő 

összeférhetetlenségi – belső előírásokat és szabályzatokat a helyi Önkormányzat 

szabályzatiban foglaltakat reá irányadónak elfogadja. 

 

3.2. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásokról olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény 

szerint adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy utalványozni csak 

a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő nyomtatványom 

lehet. 

 

3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalás és utalványozás az Ávr. 

52. § (7) bekezdése szerint történik, így kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy 

az általa meghatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, 

illetve jogosult utalványozni. 

 

3.4. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelésének megkezdése előtt a 

kötelezettségvállaló által meghatalmazott személy a teljesítést igazolja az 

utalványrendeleten, mely igazolás alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes pénzügyi 

előadója érvényesíti a kiadás és a bevétel összegszerűségét, a fedezet meglétét és az előírt 

alaki követelmények betartását. Kiadás csak szabályosan kiállított (a Nemzetiségi 

Önkormányzat nevére, címére szóló) számla, szükség esetén teljesítésigazolás, műszaki 

dokumentáció, illetve szerződés alapján számolható el. 

 

3.5. Az Áht. és az Ávr. 53. § (1) bekezdés szerinti 200 ezer forint feletti 

kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a Gazdasági csoport vezetője 

jogosult, akadályoztatása esetén az erre felhatalmazott személy. Az ellenjegyzés csak az 

előirányzat, fedezet és a kifizethetőség meglétének, valamint jogszerűségének az 

ellenőrzésére irányul. Egyet nem értés esetén a pénzügyi ellenjegyző kezdeményezésére a 

Polgármesteri Hivatal 8 napon belül írásban köteles a Nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testületét értesíteni. 

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat házipénztárából, a Nemzetiségi Önkormányzat főszámlája terhére történik. 

A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy az előleggel minden hónap utolsó napjáig, 

szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a 

tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem 

vehető fel. A nemzetiségi Önkormányzat házipénztárának kezelése a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárára vonatkozó szabályzata alapján történik. 

 



5.1. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás után 

történhet, az adótörvények, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok és a számviteli 

előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírások megszegésével 

történik, ennek a tényét a bizonylaton fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a 

Nemzetiségi Önkormányzat felel. 

 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, 

nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, támogatás vagyon vagy vagyoni jog átadásra vonatkozó adatainak 

közzétételéért. 

 

6. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a 

Nemzetiségi önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz csak a Nemzetiségi 

önkormányzat ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni 

helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, 

vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és 

dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. 

 

3. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági csoportja minden hónap - július kivételével – 20-ig elkészíti. Az információs 

jelentést első alkalommal 1-3. havi adatokról kell kiállítani. 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 78. § (2) bekezdése alapján likviditási tervet készít, 

amit az Ávr. 122. § (3) bekezdése alapján havonta az elnök felülvizsgál. A likviditási tervet és 

annak esetleges havi változásáról a tájékoztatást, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

megküldi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja részére. 

3. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

időközi költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit. (Ávr. 169. § (2) alapján április 20., 

július 20., október 20., január 20.) 

 

4. A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (3) bekezdése alapján elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal a 

képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb május 

25. napjáig, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek május 31. napjáig. 

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök aláírásával jóváhagy. 

 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, időszaki információs jelentését, 

mérlegjelentését, költségvetési beszámolóját az illetékes Minisztérium által kötelezően 

elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportja küldi meg. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ávr. 7. mellékletének 1. pontja, 31.-32. 

pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüknek kölcsönösen eleget tesznek.  

 

 

 

 



4. Vagyontárgyak kezelésének rendje 

 

1. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli 

nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat 

és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja az átadott bizonylatok 

alapján. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a helyi önkormányzat 

Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült 

esetleges többlet, hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a 

Nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a helyi önkormányzat Felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata alapján történik. 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

1. Jelen megállapodást a felek az aláírás napjának a hatályával kötik, ezzel egyidejűleg az 

Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között 31/2020. (XI. 27.) polgármesteri 

határozat alapján kelt együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 

2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben 

a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket 

tárgyalás útján, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén 

kölcsönösen elfogadják a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

 

Deszk, ................................... 

 

Deszk Község Önkormányzata:          Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat: 

 

  

   Király László            Brczán Krisztifor 

               polgármester        elnök   

 

 

 

           Deszki Polgármesteri Hivatal: 

 

 

 

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita 

jegyző 
 

 

 

 

 

 
 

 



DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.  

TEL: 62/517-580, e-mail: ph@deszk.hu 
 
…..….../2021. 

Tárgy: 75 év feletti deszki lakosok karácsonyi 
ajándékcsomagja 

 
 
 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete részére 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A karácsony közeledtével javaslom képviselő társaimnak, hogy a 75 év feletti állandó lakcímmel, 
illetve tartózkodási hellyel rendelkező deszki lakosoknak (251 fő) 2500,-Ft/fő értékű 
ajándékcsomagot adományozzon az önkormányzat a karácsonyi ünnepekre való tekintettel. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a kezdeményezést 
támogatni. 
 
 
Deszk, 2021. november 26. 
 
 
                                                            Tisztelettel: 
 
 Király László 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: 75 év feletti deszki lakosok karácsonyi ajándékcsomagja 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 75 év feletti állandó 
lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező deszki lakosoknak 2500,-Ft/fő értékű 
ajándékcsomagot adományozzon az önkormányzat a karácsonyi ünnepekre való tekintettel. 
 
A támogatás összege az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben a „Egyéb nem intézményi ellátások” soron rendelkezésre áll. 
  

 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. PH Gazdasági Csoport 
5. irattár 
 

 
 
 





 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

Ikt.sz.:            /2021.   Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási   

     Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 

  

 

 

Deszk Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete  
részére 
 

 

Deszk 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a Deszki 

Polgármesteri Hivatal között létrejött, munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást a Munkaszervezet 2021. december 31. napjával felmondta. A Társulás 

munkaszervezeti feladatait 2022. január 01. napjától Szeged Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala fogja ellátni. 

 

A Társulás székhely településeként 2022. január 01. napjával Szeged Megyei Jogú Város, 

székhelyeként pedig a 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. szám alatti telephely kerül kijelölésre. 

 
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a Társulási Megállapodásban a változások átvezetése. 

 
A hatályos jogszabályoknak, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal korábbi 

törvényességi eljárásai során tett észrevételeinek is megfelelően módosított Társulási 

Megállapodás – melyet a Társulási Tanács 2021. november 26. napján tartott ülésén a 

.../2021. (11. 26.) TT. sz. határozatában elfogadott – jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 
Az Mötv. 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

módosításához. 

 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet arra, hogy a Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadásáról szóló határozatot szíveskedjen meghozni. 
 

 

Deszk, 2021. november 26. 

 

 

 Király László 

          polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…………/2021. (XI. 30.) önkormányzati határozat 

 

 

 

Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

jóváhagyása 

 

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztését megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulásának a határozat mellékletét képező, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 

módosított Társulási Megállapodását. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadásáról szóló határozatot a Társulás levelezési címére (6728 

Szeged, Városgazda sor 1.) küldje meg.  

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. Polgármester 

3. jegyző 

4. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

 

Király László sk.      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  sk. 
polgármester                              jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül



 

 



A 32/2021.(11.26.) TT sz. határozat melléklete 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(egységes szerkezetben) 

 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE 

 

Preambulum 

 

A társulás tagönkormányzatai rögzítik, hogy közfeladataik ellátására, valamint Szeged 

Önkormányzata és a régióhoz tartozó Önkormányzatok között 2002 márciusában létrejött 

Konzorciumi szerződés végrehajtására, az ott írt célok megvalósítására megállapodtak az EU által 

támogatott regionális hulladékgazdálkodási együttműködésben, a hulladékgazdálkodáshoz 

kapcsolódó feladataik és tevékenységük koordinálásában, a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási 

Programja elnevezésű ISPA/Kohéziós Alap projekt rekultivációs programjának megvalósítása 

érdekében létrehozandó közszolgáltatói vagyon tulajdonlása és üzemeltetése, továbbá egyéb 

környezetvédelmi fejlesztések közös megvalósításában, melynek céljából önálló jogi személyiséggel 

rendelkező, közös alapítású önkormányzati társulást hoznak létre, melynek működése és fenntartása 

közös. A társulásban részt vevő önkormányzatok rögzítik továbbá, hogy jelen társulás által a társulás 

megalakulását követően benyújtott környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek 

teljesítését segítik elő. 

 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-ban biztosított 

társulási jog alapján a térség hulladékgazdálkodási feladatainak korszerűbb, hatékonyabb ellátása 

érdekében a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlése, mint alapító tagok 

önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és 

arányos teherviselés alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában, valamint a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt hulladékgazdálkodási feladataik és a környezetvédelmi 

közös projektek végrehajtásában – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseire - jelen társulás keretében együttműködnek. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A Társulás neve: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a 

továbbiakban: Társulás) 

 

2.) A Társulás székhelye:  6720 Szeged, Széchenyi tér 10.1 

 

A Társulás telephelyei: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.2 

    

3.) A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tag, együtt: Tagok) neve, székhelye, képviselője: 

 

 

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat   Molnár Áron polgármester 

Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

                                                 
1Módosította a 32/2021. (11.26.) TT. sz. határozat 
2Módosította a 32/2021. (11.26.) TT. sz. határozat 



2 Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat   Toroczkai László polgármester 

Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 

3 Baks Községi Önkormányzat    Búza Zsolt polgármester  

Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92. 

4 Balástya Községi Önkormányzat   Ujvári László polgármester  

 Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. 

5 Balotaszállás Községi Önkormányzat  Huszta István polgármester 

Székhelye: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 

6 Bordány Nagyközség Önkormányzata   Tanács Gábor polgármester   

Székhelye:6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 

7 Csengele Községi Önkormányzat   Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 

Székhelye: 6765 Csengele, Petőfi u. 13. 

8 Deszk Község Önkormányzata    Király László polgármester 

Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

9 Dóc Községi Önkormányzat    Turda Gábor polgármester 

Székhelye: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 

10 Domaszék Községi Önkormányzat   Sziráki Krisztián polgármester 

Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

11 Ferencszállás Községi Önkormányzat  Jani János polgármester 

Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 

12 Forráskút Község Önkormányzata    Fodor Imre polgármester 

Székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74. 

13 Kelebia Község Önkormányzata    Maczkó József polgármester 

Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114. 

14 Kistelek Városi Önkormányzat   Nagy Sándor polgármester 

Székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 

15 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata   Szirbik Imre polgármester 

Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

16 Klárafalva Községi Önkormányzat   Boros Zsolt Mihály polgármester 

Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 

17 Kübekháza Községi Önkormányzat   Dr. Molnár Róbert polgármester 

Székhelye: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 

18 Mórahalom Városi Önkormányzat   Nógrádi Zoltán polgármester 

Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

19 Ópusztaszer Községi Önkormányzat   Makra József polgármester 

Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 

20 Öttömös Községi Önkormányzat   Dr. Dobó István polgármester 

Székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12. 

21 Pusztamérges Községi Önkormányzat  Dr. Papp Sándor polgármester 

Székhelye: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. 

22 Pusztaszer Községi Önkormányzat   Máté Gábor polgármester 

Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 

23 Röszke Község Önkormányzata    Borbásné Márki Márta   

      Székhelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. polgármester     

24 Ruzsa Község Önkormányzata    Sánta Gizella polgármester 

Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

25 Sándorfalva Városi Önkormányzat   Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária 

Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. polgármester                             

26 Szatymaz Községi Önkormányzat   Barna Károly polgármester 

Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30. 

27 Szeged MJV Önkormányzata    Dr. Botka László polgármester 

Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 



28 Tiszasziget Község Önkormányzata    Ferenczi Ferenc polgármester 

Székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 

29 Tompa Város Önkormányzata    Véh László polgármester 

Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 

30 Újszentiván Községi Önkormányzat   Putnik Lázár polgármester 

Székhelye: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 

31 Üllés Nagyközségi Önkormányzat   Nagy Attila Gyula polgármester 

Székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40. 

32 Zákányszék Község Önkormányzata   Matuszka Antal polgármester 

Székhelye: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 

33 Zsombó Nagyközség Önkormányzata   Gyuris Zsolt polgármester 

Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

 

4.) A Társulás feladatai és hatásköre: 

 

A Tagok közös környezetvédelmi és gazdasági érdekeinek és a Társulás jelen megállapodás 

„Preambulumában” szereplő céljainak megfelelően az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában 

meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb és célszerűbb ellátása érdekében 

együttműködnek: 

 

• a közös környezetvédelmi fejlesztésekben és beruházásokban; 

• az önálló projektek közös kidolgozásában a szilárd hulladék regionális kezelésének 

megoldására vonatkozóan; 

• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtésében, így 

különösen KEOP és KEHOP projektek lebonyolításában; 

• a projektek végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint 

a vonatkozó Európai Uniós előírások betartásában, különös tekintettel a közbeszerzési 

törvény és hulladékról szóló törvény rendelkezéseire. 

 

A Társulás a fenti feladatok ellátása kapcsán – a Társulási Tanács döntésének megfelelően - jogosult 

pályázatokat benyújtani, lebonyolítani, kedvezményezettként kötelezettséget vállalni, s köteles a 

Tagoknak feladatairól folyamatosan beszámolni. 

 

5.) A Társulást képviseli: 

 

A Társulási Tanács elnöke, azaz Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori 

polgármestere, akadályoztatása esetén a Társulási Tanács alelnöke. 

 

6.) A Társulásba történő belépés szabályai: 

 

A Társulásba történő belépés feltétele a Társulási megállapodásban és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzítettek elfogadása. 

A Társulásba történő belépést követő 15 napon belül megfizetendő a Társuláshoz való egyszeri 

hozzájárulás mértéke, amely az állandó lakosság száma alapján kerül meghatározásra, oly módon, 

hogy 2500 fő állandó lakos alatt egységesen, mindösszesen 5.000,- Ft, ezt meghaladó állandó 

lakosság esetén az állandó lakos számmal egyenes arányban lakosonként két forint az egyszeri 

hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás az inkasszó. 

 

7.) A Társulás lakosságszámának meghatározása: 

 

A Társulás tagjainak lakosságszámát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A Tagok lakosságszámát a 



Társulási megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

8.) A Tagok feladatai, kötelezettségei: 

 

 kötelesek rendszeresen részt venni a Társulás szerveinek munkájában és elősegíteni a Társulás 

céljainak megvalósítását, 

 tevékenységükben saját önkormányzati érdekeik érvényesítése során nem sérthetik a 

Társulás által megfogalmazott térségi érdekeket, 

 kötelesek a tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésére az esedékesség időpontjában a 

Társulás működésének biztosítása érdekében, 

 kötelesek a Társulási Tanács határozatainak végrehajtására, 

 kötelesek a Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és 

információszolgáltatásra, 

 tudomásul veszik a pályázati kiírásokhoz, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális 

szabályokat, így különösen az európai uniós és a vonatkozó hazai előírásokat, 

 kötelesek a Társulás sikeres működése érdekében kiküszöbölni minden, a hatáskörükbe 

tartozó, és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó 

folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne, 

 kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Társulási megállapodás aláírását követő 5 évig a 

Társulásból nem lépnek ki. 

 

9.) A Társulás ellátási területe: 

A 3.) pontban felsorolt társult települések közigazgatási területe. 

 

10.) A Társulás létrejötte és időtartama: 

 

A Társulás a Tagok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozataival jóváhagyott 

Társulási megállapodás aláírásával jön létre. 

 

A Társulás az alapításának napjától kezdődően határozatlan időtartamra, de legalább 10 évre jön létre. 

 

11.) A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges: 

a./ a Társulási megállapodás jóváhagyásához; 

b./ a Társulási megállapodás módosításához; 

c./ a Társulás megszüntetéséhez; 

d./3 

e./4 

f./ a Társulásból történő kizárásról; 

g./ a Tagoknak a Társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásukra vonatkozó arányainak 

módosításához. 

 

 

 

12.) A Társulás jogállása: 
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A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv, melynek gazdálkodására a költségvetési 

szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés-előkészítési, végrehajtás szervezési, 

munkaszervezeti feladatait a székhely település polgármesteri hivatala5 látja el. 

 

 

II. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁSI CÉLOK 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTHATÓ ANYAGI JAVAK KÖRE 

 

1.) A Társulás működését és feladatvállalását az alábbi anyagi erőforrások biztosítják: 

• a Tagok által évente befizetésre kerülő tagdíj összege, 

• a Tagok által vállalt feladatok megvalósításához évenként meghatározott külön 

hozzájárulás, 
• központi támogatások, 
• pályázatok útján elnyert támogatások, 
• az egyes Tagok által - külön nyilvántartott - dologi hozzájárulások, tárgyi eszközök 

és immateriális javak, 
• egyéb befizetések, felajánlások. 

 

A Társulás által létrehozott egyéb vagyon esetében a mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. 
 

2.) Költségviselés: 

 

A Tagok a Társulás működési költségeit az általuk képviselt települések lakosságának számával 

arányosan viselik. A Tagok a Társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásuk 50-50%-át 

minden év május 31. és szeptember 30. napjáig a Társulás számlájára befizetik. A Tagoknak a 

Társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásukra vonatkozó arányai vonatkozásában az 1. 

sz. mellékletben meghatározott lakosságszám az irányadó. A Tagok pénzügyi hozzájárulásuk meg 

nem fizetése esetére kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a 

beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot a Társulás 

részére írásban haladéktalanul letétbe helyezik, amely alapján a Társulás beszedési megbízást 

nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz (inkasszó). 

 

3.) Részletfizetés: 

 

Amennyiben a Tag anyagi helyzete indokolja a Társulási Tanács hozzájárulhat a II. 2.) pontban írt 

befizetés több részletben, vagy módosított határidőre történő teljesítéséhez is, amennyiben ez a 

Társulás működését nem veszélyezteti. 

 

A több részletben, illetve módosított határidőre történő teljesítéshez kapcsolódó kérelmeket a tárgy 

év február 28. napjáig lehet benyújtani a Társuláshoz. A kérelmek elbírálására a Társulási Tanács 

jogosult. Amennyiben a Tag a hozzájárulást a Társulási Tanács által megállapított határidőre sem 

fizeti meg, úgy köteles a határidő lejártát követő naptól a megfizetés napjáig a mindenkori jegybanki 

alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot is fizetni. 
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4.) Nem pénzbeli hozzájárulás: 
 

A Tagok a működéshez szükséges egyes eszközök, berendezési tárgyak, vagyonértékű jogok (pl. 

bérleti jog) ideiglenes vagy végleges átengedésével is hozzájárulhatnak a Társulás működéséhez. 
 

Az átadás-átvételről a Társulási Tanács határozatban dönt. Az átengedést az átadó tag és a Társulás 

között létrejövő külön megállapodásban kell rögzíteni. 
 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
 

• a vagyontárgy (vagyoni értékű jog) megnevezését, 

• a hozzájárulás pénzben kifejezhető értékét, 

• az átadás ideiglenes vagy végleges jellegét. 
 

Az átadott vagyontárgyakról (vagyoni értékű jogról) az átadó nevét és a vagyontárgy pénzben 

kifejezhető értékét is tartalmazó nyilvántartást kell vezetni. Az átadott vagyontárgyakat a Társulás 

egyéb vagyonától elkülönítetten kell kezelni. 
 

5.) A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a Társulást illeti meg. 
 

6.) Rendelkezés pályázati vagyonelemekről: 
 

A Tagok rögzítik, hogy a központi támogatás igénybevételével keletkezett/aktivált vagyonról – a 

törvényben megszabott határidő figyelembe vételével - a törvényben meghatározott módon 

rendelkezhetnek. 
 

III. A TÁRSULÁS BIZOTTSÁGAI 

 

A Társulás gazdasági tevékenységének ellenőrzésére a Tagok Operatív Bizottságot és Pénzügyi 

Bizottságot hoznak létre. A 3-3 fős bizottságok tagjait a Társulási Tanács tagjai minősített többséggel 

választják maguk közül. 

 

Az Operatív és Pénzügyi Bizottság tagjait a Társulási Tanács az általános önkormányzati 

választásokkal megegyező időtartamra választja. A bizottságok tagjai újraválaszthatók, illetőleg 

bármikor indoklás nélkül visszahívhatók. 

 

Az Operatív és Pénzügyi Bizottság működésére vonatkozó szabályokat a Társulás szabályzatai, így 

különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

IV. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 

1.) Társulási Tanács: 

 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok által delegált 

tagok alkotnak, 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 Tagok a szavazati arányait a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell figyelembe venni. 

(2. sz. melléklet) 

 

2.) A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a Tagok képviselő-testületeinek mindegyike 



jóváhagyta a Társulási megállapodást, kijelölte képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése 

kimondta a megalakulását. 
 

3.) A Társulás működéséről szóló beszámolási kötelezettség: 
 

A Társulási Tanács tagjai kötelesek évente legalább egyszer képviselő testületeiknek beszámolni a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 

4.) A Társulási Tanács elnök és alelnök(ök) megválasztásának rendje: 

 

A Társulási Tanács tagjai sorából a mindenkori helyhatósági választásokat követő első Társulási 

Tanács ülésén elnököt és alelnökö(ke)t választ meghatározva az elnök helyettesítési rendjét és 

sorrendjét. 

  

A Társulási Tanács az elnököt és alelnök(öke)t minősített többséggel és titkos szavazással választja. 

Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit. 

Az alelnök(ök) folyamatosan segítik az elnök munkáját, az elnök akadályoztatása esetén pedig teljes 

jogkörrel helyettesítik a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint. 

 

5.) A helyettesítés rendje: 

 

A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében a Társulási Tanács határozatában foglalt 

helyettesítési sorrendnek megfelelően az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes akadályoztatásuk 

esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

 

6.) Döntéshozatal: 
 

A Társulási Tanács főszabály szerint nyilvános ülésén, nyílt szavazással hozott határozattal dönt. A 

Társulási Tanács minősített többséggel zárt ülés rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában 

meghatározott esetekben. 
 

A Társulási Tanács a döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. Érvényes döntéséhez legalább 

annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt 

vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

6.1.) A Társulási Tanács minősített többséggel dönt: 

 

a) a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, 

b) a Társulás költségvetésének elfogadásáról, módosításáról, 

c) minden vagyoni tárgyú előterjesztésről, 

d) a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési szabályzatának 

elfogadásáról, ezen dokumentumok módosításáról, 

e) a működési hozzájárulás meghatározásáról, 

f)  a Társulás közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról, 

g) pályázat benyújtásáról, 

h) a Társulásból történő kizárásáról,6 

i) a Tagokat terhelő egyéb pénzügyi kötelezettség megállapításáról, 
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j) a Társulás megszüntetéséről, 

k) intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, 

l) zárt ülés elrendeléséről, 

m) az Mötv. 50. §-ában meghatározott esetekben. 

 

7.) Határozatképesség: 

 

A Tárulási Tanács határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen 

van. 

 

8.) Szavazás rendje: 

 

Szavazni a társulási tag képviselőjének személyesen vagy a társulási tag képviselő-testülete által 

írásban delegált helyettes képviselő útján lehet. 

 

A Társulási Tanács a napirendi pont megtárgyalását követően szavaz az előterjesztés mellékletét 

képező határozati javaslatról. 

 

A Társulási Tanács tagjai igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg 

tartózkodnak a szavazástól. 

 

Nyílt szavazás módja: A szavazás kézfelemeléssel történik. 

Titkos szavazás módja: A szavazás - a Társulási Tanács által választott tagokból álló szavazatszámláló 

bizottság felállítását követően - a döntéshozatal módjának megfelelő mennyiségű szavazócédulán 

történik. 

 

9.) Az ülést össze kell hívni legkésőbb a kezdeményezést követő 15 napon belül: 

 

 Szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal; 

 A Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 

 A Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára; 

 A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére; 

 A Társulás bármely bizottságának kezdeményezésére. 

 

10.) Sürgősségi indítvány benyújtásának szabályai: 

 

A Társulási Tanács elnöke vagy szakmai vezetője javasolhatja a Társulási Tanácsnak valamely, a 

meghívóban nem szereplő előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását. A javaslatot 

indokolni kell. 

 

A sürgősségi indítványt – a sürgősség tényének indoklásával együtt – legkésőbb a Társulási Tanács 

ülését megelőző 3. nap 12 óráig kell a Tagoknak postai vagy elektronikus úton eljuttatni. 

 

A sürgősség kérdésében a Társulási Tanács a napirend megállapítása során vita nélkül határoz. A 

sürgősség tárgyának elfogadásához olyan szavazati többség szükséges, amilyen az ügy érdemi 

elbírálásához kell. 

 

 

11.) A Társulási Tanács hatásköre: 
 

•  jóváhagyja az ügyrendjét és éves munkatervét (munkaprogramját), 
• megállapítja a Tagok időszakra eső hozzájárulásának mértékét, 



• dönt a költségvetés, zárszámadás és a társulás éves munkájáról szóló beszámoló 

 elfogadásáról, 
• megválasztja a Társulási Tanács elnökét, alelnök(ei)t, 
• dönt a társulási megállapodás céljával összefüggő kérdésekben, 
• dönt a saját Közbeszerzési Szabályzatának megalkotásáról, módosításáról. 

 

12.) Jegyzőkönyv: 

 

A Társulási Tanács minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 

készített jegyzőkönyvre vonatkozó Mötv. 52.§ (2) bekezdése szerinti szabályokat kell alkalmazni 

azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács által felhatalmazott személyek hitelesítik. A 

jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnak. 

 

13.) Szervezeti és működési szabályzat: 
 

A Társulási Tanács részletes szervezeti és működési szabályait – a Társulási megállapodásban 

meghatározott keretek között – maga állapítja meg. 
 

14.) A Társulás munkaszervezete: 

 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás saját alkalmazottak és 

munkaszervezete útján végzi. 

 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala7 látja el. 

A munkaszervezet ellátja és felel az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a Társulásra az Áht. 23-25. §-

ában meghatározott feladatokért a fenti rendelkezésekben foglalt eltérésekkel. A Társulás 

zárszámadással kapcsolatos beszámolási kötelezettségeit az Áht. 91. § alapján köteles végezni 

figyelemmel az Áht. 29/A §-ára. 

 

A munkaszervezetre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

  

V. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 
 

1.) A Társulás ellenőrzését a Tagok a Társulási Tanácsba delegált képviselőik és a Pénzügyi Bizottság 

útján látják el. 

 

2.) A Társulás együttműködik a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatallal és a Magyar 

Államkincstárral. 
 

VI. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ 

 

1.) A Társulás célja minél több térségi önkormányzat bevonása a regionális együttműködésbe, ezért 

a Társulás stratégiai céljaival összhangban a Társulás bővíthető.8 

 

2.) Új önkormányzat jelen Társulási megállapodást aláíró önkormányzatokkal, azonos feltételekkel 

csatlakozhat a Társuláshoz, amennyiben vállalja a Társulás létrehozásához kapcsolódó egyszeri 

hozzájárulás megfizetését, valamint a Társulási megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül 

elfogadja.9 
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3.) Az újonnan csatlakozók kötelesek a Társulás tagjai által korábban befizetett hozzájárulások egy 

főre vetített értékét saját lakos számuk figyelembe vételével a csatlakozást követően a Társulási 

Tanács döntése szerinti ütemezésben és határidőkben megfizetni. 

 

VII. A KIVÁLÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI 
 

1.) A Társulásból közös beruházási program befejezését követő végső pénzügyi elszámolások 

végleges lezárását követő 5 év elteltével - vagy ha a kötelező fenntartási időszak ennél hosszabb, 

akkor annak elteltével -, legalább 6 hónappal korábban a Társulási Tanácshoz intézett írásbeli 

nyilatkozattal lehet kiválni a naptári év utolsó napjával. Amennyiben a Társulás a Tag 

közreműködésével, a Tag kötelezettségvállalásával összefüggő vagy azon alapuló szerződéses 

kötelezettséget vállalt, a Tag a szerződéses kötelezettség teljesítésével, legalább 6 hónappal korábban 

a Társulási Tanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal válhat ki a Társulásból a naptári év utolsó 

napjával.10 

 

2.) A Társulásból való kiválás esetén a kiváló Tag a Társulás vagyonából mindazon vagyonelemek őt 

megillető részére, melyekhez a pályázatok megvalósítása során az önerő biztosításával hozzájárult, 

teherviselése arányában, az eszközök könyv szerinti értékének mértékéig kizárólag olyan időpontban 

tarthat igényt, amely a Társulás létét, illetve működését nem veszélyezteti. A kiválás időpontjában 

hatályos üzemeltetési szerződéses jogviszonyokat a kiválás nem sértheti. A kiváló Tag eszközértékét 

a Társulási Tanács erre vonatkozó határozata esetén a Társulás pénzben megválthatja. A vagyontárgy 

kiváló Tag részére történő kiadását legfeljebb 5 évre el lehet halasztani. Erre az időszakra a kiváló 

Tagot használati díj illeti meg, amelyet a kiválást jóváhagyó határozattal egy időben a kiváló Tag és 

a Társulás között létrejövő külön megállapodásban kell rögzíteni. 

 

3.) 11 
 

4.) Társulási Tag kizárása: A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tagot, aki a megállapodásban foglalt 

kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve kötelezettségének ismételt – legalább 30 napos határidőt is 

tartalmazó – felhívásra nem tesz eleget. 
 

Súlyos kötelességszegésnek minősül a hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása, valamint a 

Társulási Tanács döntéseinek nem, vagy nem megfelelő módon történő végrehajtása. 

 

5.) A Társulás megszűnik: 
• ha a Társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti minősített többséggel azt 

elhatározzák, 
• törvény erejénél fogva, 
• bíróság jogerős döntése alapján. 

 

 

6.) A Társulás által létrehozott egyéb vagyon esetében a mindenkor hatályos rendelkezések az 

irányadók azzal, hogy a Társulás vagyona, a közös fejlesztési programokban vállalt teherviselés 

arányában a Tagok tulajdonába kerül. 

 

7.) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonát képező vagyon felosztásának részletes 

szabályait a Társulási Tanács határozza meg, ennek végrehajtására a Társulási Tanács elnöke köteles. 

                                                 
10Módosította az 57/2019. (09. 30.) TT. sz. határozat 
11Hatályon kívül helyezte az 57/2019. (09. 30.) TT. sz. határozat 



 

8.) A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során felmerült vitás kérdésekben 

bármelyik társult képviselő-testület kérheti a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s hogy a kereset benyújtása előtt a 

képviselő-testület kéri a bizottság állásfoglalását. 
 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1.) A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezései 

irányadók. 
 

2.) A Felek a Társulási megállapodást elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 

Záradék: 
A Társulási megállapodás jelen módosítása 2022. január 01. napján lép hatályba, a Társulás a 

módosított szabályok szerint 2022. január 01. napjától kezdi meg működését. 
 

Kelt: Szeged, 2021. …………………………. 
 

 

Záradék: 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodását az alábbiakban 

felsorolt fenntartó önkormányzatok az alábbi határozataikban hagyták jóvá: 
 

Társult Önkormányzatok: 
 

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat   Molnár Áron polgármester 

Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Képviselő testületi határozat száma: 

2 Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat   Toroczkai László polgármester 

Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 

Képviselő testületi határozat száma: 

3 Baks Községi Önkormányzat    Búza Zsolt polgármester  

Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92. 

Képviselő testületi határozat száma: 

4 Balástya Községi Önkormányzat   Ujvári László polgármester  

 Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. 

Képviselő testületi határozat száma: 

5 Balotaszállás Községi Önkormányzat  Huszta István polgármester 

Székhelye: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 

Képviselő testületi határozat száma: 

6 Bordány Nagyközség Önkormányzata   Tanács Gábor polgármester   

Székhelye:6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 

Képviselő testületi határozat száma: 

7 Csengele Községi Önkormányzat   Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 

Székhelye: 6765 Csengele, Petőfi u. 13. 

Képviselő testületi határozat száma: 

8 Deszk Község Önkormányzata    Király László polgármester 

Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Képviselő testületi határozat száma: 



9 Dóc Községi Önkormányzat    Turda Gábor polgármester 

Székhelye: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 

Képviselő testületi határozat száma: 

10 Domaszék Községi Önkormányzat   Sziráki Krisztián polgármester 

Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

Képviselő testületi határozat száma: 

11 Ferencszállás Községi Önkormányzat  Jani János polgármester 

Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 

Képviselő testületi határozat száma: 

12 Forráskút Község Önkormányzata    Fodor Imre polgármester 

Székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74. 

Képviselő testületi határozat száma: 

13 Kelebia Község Önkormányzata    Maczkó József polgármester 

Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114. 

Képviselő testületi határozat száma: 

14 Kistelek Városi Önkormányzat   Nagy Sándor polgármester 

Székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u.1-3. 

Képviselő testületi határozat száma: 

15 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata   Szirbik Imre polgármester 

Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

Képviselő testületi határozat száma: 

16 Klárafalva Községi Önkormányzat   Borsos Zsolt Mihály polgármester 

Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 

Képviselő testületi határozat száma: 

17 Kübekháza Községi Önkormányzat   Dr. Molnár Róbert polgármester 

Székhelye: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 

Képviselő testületi határozat száma: 

18 Mórahalom Városi Önkormányzat   Nógrádi Zoltán polgármester 

Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

Képviselő testületi határozat száma: 

19 Ópusztaszer Községi Önkormányzat   Makra József polgármester 

Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 

Képviselő testületi határozat száma: 

20 Öttömös Községi Önkormányzat   Dr. Dobó István polgármester 

Székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12. 

Képviselő testületi határozat száma: 

21 Pusztamérges Községi Önkormányzat  Dr. Papp Sándor polgármester 

Székhelye: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. 

Képviselő testületi határozat száma: 

22 Pusztaszer Községi Önkormányzat   Máté Gábor polgármester 

Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 

Képviselő testületi határozat száma: 

 

 

23 Röszke Község Önkormányzata    Borbásné Márki Márta   

                              polgármester 

Székhelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. 

Képviselő testületi határozat száma: 

24 Ruzsa Község Önkormányzata    Sánta Gizella polgármester 

Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

Képviselő testületi határozat száma: 



25 Sándorfalva Városi Önkormányzat   Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária  

                             polgármester 

Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 

Képviselő testületi határozat száma: 

26 Szatymaz Községi Önkormányzat   Barna Károly polgármester 

Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30. 

Képviselő testületi határozat száma: 

27 Szeged MJV Önkormányzata    Dr. Botka László polgármester 

Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 

Képviselő testületi határozat száma: 

28 Tiszasziget Község Önkormányzata    Ferenczi Ferenc polgármester 

Székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 

Képviselő testületi határozat száma: 

29 Tompa Város Önkormányzata    Véh László polgármester 

Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 

Képviselő testületi határozat száma: 

30 Újszentiván Községi Önkormányzat   Putnik Lázár polgármester 

Székhelye: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 

Képviselő testületi határozat száma: 

31 Üllés Nagyközségi Önkormányzat   Nagy Attila Gyula polgármester 

Székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40. 

Képviselő testületi határozat száma: 

32 Zákányszék Község Önkormányzata   Matuszka Antal polgármester 

Székhelye: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 

Képviselő testületi határozat száma: 

33 Zsombó Nagyközség Önkormányzata   Gyuris Zsolt polgármester 

Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

Képviselő testületi határozat száma: 



1. sz. melléklete 

 

TÁRSULÁSI TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA 

 

Ssz. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
Lakosszám (fő) 

2019. 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata                5 473     

2. Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata                4 023     

3. Baks Község Önkormányzata                2 008     

4. Balástya Község Önkormányzata                3 466     

5. Balotaszállás Község Önkormányzata                1 582     

6. Bordány Nagyközség Önkormányzata                3 257     

7. Csengele Község Önkormányzata                1 944     

8. Deszk Község Önkormányzata                3 909     

9. Dóc Község Önkormányzata                   745     

10. Domaszék Község Önkormányzata                5 114     

11. Ferencszállás Község Önkormányzata                   645     

12. Forráskút Község Önkormányzata                2 086     

13. Kelebia Község Önkormányzata                2 581     

14. Kistelek Város Önkormányzata                7 274     

15. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata                3 880     

16. Klárafalva Község Önkormányzata                   516     

17. Kübekháza Község Önkormányzata                1 573     

18. Mórahalom Város Önkormányzata                6 312     

19. Ópusztaszer Község Önkormányzata                2 153     

20. Öttömös Község Önkormányzata                   696     

21. Pusztamérges Község Önkormányzata                1 099     

22. Pusztaszer Község Önkormányzata                1 418     

23. Röszke Község Önkormányzata                3 584     

24. Ruzsa Község Önkormányzata                2 517     

25. Sándorfalva Város Önkormányzata                8 348     

26. Szatymaz Község Önkormányzata                4 936     

27. Szeged MJ Város Önkormányzata            162 868     

28. Tiszasziget Község Önkormányzata                1 793     

29. Tompa Város Önkormányzata                4 702     

30. Újszentiván Község Önkormányzata                2 028     

31. Üllés Nagyközség Önkormányzata                3 100     

32. Zákányszék Község Önkormányzata                2 878     

33. Zsombó Nagyközség Önkormányzata                3 536     

 

 

 

 

 

 



 

2. sz. melléklete 

 

SZAVAZATI ARÁNYOK 

 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNY-

ZAT 

Lakosszám 

(fő) 

2019. 

Szav. 

arány  

2019. 

Algyő Nagyközség Önkormányzata         5 473     2,81 

Ásotthalom Nagyközség Önkor-

mányzata 
        4 023     2,07 

Baks Község Önkormányzata         2 008     1,03 

Balástya Község Önkormányzata         3 466     1,78 

Balotaszállás Község Önkormányzata         1 582     0,81 

Bordány Nagyközség Önkormány-

zata 
        3 257     1,67 

Csengele Község Önkormányzata         1 944     1,00 

Deszk Község Önkormányzata         3 909     2,01 

Dóc Község Önkormányzata            745     0,38 

Domaszék Község Önkormányzata         5 114     2,63 

Ferencszállás Község Önkormány-

zata 
           645     0,33 

Forráskút Község Önkormányzata         2 086     1,07 

Kelebia Község Önkormányzata         2 581     1,33 

Kistelek Város Önkormányzata         7 274     3,74 

Kiszombor Nagyközség Önkormány-

zata 
        3 880     2,00 

Klárafalva Község Önkormányzata            516     0,28 

Kübekháza Község Önkormányzata         1 573     0,81 

Mórahalom Város Önkormányzata         6 312     3,25 

Ópusztaszer Község Önkormányzata         2 153     1,11 

Öttömös Község Önkormányzata            696     0,36 

Pusztamérges Község Önkormány-

zata 
        1 099     0,57 

Pusztaszer Község Önkormányzata         1 418     0,73 

Röszke Község Önkormányzata         3 584     1,84 

Ruzsa Község Önkormányzata         2 517     1,29 

Sándorfalva Város Önkormányzata         8 348     4,29 

Szatymaz Község Önkormányzata         4 936     2,54 

Szeged MJ Város Önkormányzata      162 868     49,00 

Tiszasziget Község Önkormányzata         1 793     0,92 

Tompa Város Önkormányzata         4 702     2,42 

Újszentiván Község Önkormányzata         2 028     1,04 

Üllés Nagyközség Önkormányzata         3 100     1,59 

Zákányszék Község Önkormányzata         2 878     1,48 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata         3 536     1,82 

Összesen 262 044 100 



 


