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Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014.december 15-én tartandó ülésére
Tárgy: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2014. november 28-i ülésén az alábbi
határozatot hozta:
37/2014. (XI.28) sz. TT határozat:
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az alábbi
határozati javaslat elfogadását javasolja a tagtelepülések Képviselőtestületeinek
„ Határozati javaslat:
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodását 2015. január 1. napjával a határozat
mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására,
azzal, hogy a Mezőhegyes csatlakozására vonatkozó részt csak akkor
írja alá, amennyiben Mezőhegyes írásban vállalja a korábban
meghatározott feltételek teljesítését.
Felelős:……………. polgármester
Határidő: 2014. december 15.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
IV. fejezet 87-95. §-ai szabályozzák a társulások szervezetének és működésének általános szabályait
a társulási megállapodás tartalmát.
2015. január 01. napjától szükséges a társulási megállapodás módosítása több ponton.
A megállapodás módosításának az a folyamata, hogy a Társulási ülésen meghatározásra kerültek a
megállapodás módosításának tartalmi elemei, melyek megküldésre kerülnek a tagtelepülések

részére, akik azt legkésőbb 2014. december 15. napjáig testületükkel minősített többséggel
elfogadják és felhatalmazzák a polgármestert a módosítás aláírására.
A tagtelepülések határozatai megküldésre kerülnek a munkaszervezet részére, akik intézkednek
valamennyi polgármesteri aláírás 2014. december 22. napjáig történő beszerzése iránt.
A módosított okirat december végéig benyújtásra kell kerüljön a MÁK részére annak érdekében,
hogy a Társulás 2015. január 1. napjától a módosításoknak megfelelően tudjon működni.
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
I.
Mezőhegyes Város képviselő-testülete 232/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozatával kinyilvánította,
hogy 2014. január 1-jétől nem kíván tagja lenni a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának,
abból 2013. december 31. napjával ki kíván lépni.
A szükséges módosításokat a Társulás elfogadta. 2014. évben nem volt tagja a Társulásnak.
Mezőhegyes 157/2014. (V.27.) Kt. sz. határozatával kinyilvánította csatlakozási szándékát a DélBékési Kistérség Többcélú Társulásához 2015. január 1. napjától
A munkaszervezet elkészített a kilépéssel kapcsolatosan egy vagyon elszámolási javaslatot, melyet
a Társulás által létrehozott Elszámoló Bizottság megtárgyalt, és a Társulási Tanács elfogadott 2014.
június 26-i ülésén.
Az ismételt tagfelvétel feltételeként az alábbiak kerültek meghatározásra:
 2013. évi kiegyenlítetlen tartozás: 1.284.697.- Ft megfizetése,
 2014. évi tagdíjnak megfelelő összeg: 1.718.020,- Ft, (fizetési határidő:2015. január 15.)
megfizetése.
 Mondjon le a kilépés miatt részére járó Társulási vagyon értékéről és annak természetben
történő kiadásáról (2.527.512,- Ft értékben).
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2014. október 22-i ülésen megerősítette a csatlakozási
szándékát, azonban a csatlakozás pénzügyi feltételeinek a rendezése érdekében a témát novemberi,
majd decemberi ülésen ismételten napirendre tűzi, mely döntésről az előterjesztés készítésekor még
nincs tudomásunk.
A Társulás fentiek alapján úgy javasolja elfogadni a településeknek a megállapodás módosítást,
hogy a Mezőhegyes csatlakozásával kapcsolatos részeket, (fedlapon a település név, illetve 1.
mellékletben Mezőhegyes adatai) csak akkor írják alá a polgármesterek, ha Mezőhegyes
határozatban vállalja a csatlakozás feltételeként meghatározottak teljesítését.
II.
Ismerve a 2014-2020 uniós pályázati ciklus és a kistérségi szerepvállalás lehetőségeit célszerű
lenne, ha 2015. januártól nem ad hoc munkabizottságok működnének, mint például a közbeszerzési,
vagy a TÁMOP-6.1.5 pályázat előkészítésével kapcsolatos bizottság, hanem a megállapodás
módosításával új bizottsági struktúrát állítanánk fel.
Fentiek alapján indokolt lenne a Pénzügyi Bizottság mellett, Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottság, valamint Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság létrehozása.

Valamennyi bizottság 4 tagú lenne, ebből 3 fő a Tanács tagjaiból kerülne megválasztásra és 1 fő
külsős szakértő lenne. A bizottságok külsős tagjait 30.000. Ft tiszteletdíj illeti meg.
Az új bizottsági tagok megválasztásra, illetve a Pénzügyi Bizottság tagsága kiegészítésre került a
Társulás ülésén, de az új struktúra csak a megállapodás aláírását követően 2015. január 1. napjától
működhet.
III.
2014. évben még nem volt Társulási Megállapodás módosítás, így a jogszabály változások miatt
most az első módosításkor szükséges átvezetni a szakfeladat rend helyett a tevékenységek
kormányzati funkciók szerinti kódjait. Fentiek alapján szükséges a megállapodás 2. mellékletének
módosítása.
IV.
Figyelemmel a személyi változásokra, hogy az új elnök Varga Gusztáv Mezőkovácsháza
polgármestere lett a Tanács javasolja, hogy a Társulás székhelye változatlanul maradjon
Medgyesegyháza, azonban a munkaszervezeti feladatokat, ne a székhely település polgármesteri
hivatala lássa el, hanem a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal. Fentiek alapján került
módosításra a Munkaszervezetre vonatkozó alfejezet.
Fentiek alapján a Társulási Tanács javaslatában foglaltak szerint kérem a határozati javaslat, és
annak mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítás elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2015. január 1. napjával a határozat
mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására, azzal, hogy a
Mezőhegyes csatlakozására vonatkozó részt csak akkor írja alá, amennyiben Mezőhegyes
írásban vállalja a korábban meghatározott feltételek teljesítését.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: 2014. december 15.

Medgyesbodzás, 2014. december 10.
Krucsai József
polgármester

