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I. BEVEZETÉS  

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jelenleg Bács-Kiskun megyében 4, Békés megyében 68, Csongrád-

Csanád megyében 57 és Hajdú-Bihar megyében 1 település víziközmű-szolgáltatási 

tevékenységét látja el, köztük Domaszék Nagyközségét is. 

 

Domaszék Nagyközségben 2014. január 1-jétől végez Társaságunk közműves 

ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és -tisztítást a 2265/2013. számú Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) bérleti-

üzemeltetési szerződést jóváhagyó határozata alapján.  

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat és Röszke Község Önkormányzata osztatlan 

közös tulajdonában álló, kizárólag kapcsolódó szolgáltatás nyújtását szolgáló 

Domaszék-Röszke szennyvíztisztító víziközmű-rendszer üzemeltetését szintén az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi a Hivatal 2277/2013. számú bérleti-üzemeltetési szerződést 

jóváhagyó határozata alapján. 

 

II. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA 

1.1.1 Ivóvíz-szolgáltatás 

1.1.2 Ivóvízellátás 

3 db víztermelő kút (I.; II.; és a III. jelűek) létesült a Köztársaság tér vízműtelepén (Hrsz: 

13/2), melyekből az I. jelű kút eltömedékelésre került. Itt kerültek megépítésre a 

vízkezelés műtárgyai is. Az üzemelő kutakból búvárszivattyú alkalmazásával történik a 

vízkivétel.  

 I. jelű vízmű-kút: kataszteri sorszáma: K-15/A; talpmélysége: 285,4 m; 

eltömedékelésre került az Ivóvízminőség-javító Program során,  

 II. jelű vízmű-kút: kataszteri száma: K-21/A; talpmélysége: 206 m; kitermelhető 

legnagyobb vízhozama: 820 l/min, üzemi vízhozam: 667 l/min. A kút 2001-ben 

felújításra került. A kútfej felszíni kiképzésű hőszigetelt acél kútszekrényben 

került elhelyezésre, üzemelő kút.  
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 III. jelű vízmű-kút: kataszteri száma: B-40; talpmélysége: 281 m; kitermelhető 

vízhozam: 1270 l/min; üzemi víztermelése: 1150 l/min. A kútfej felszíni kiképzésű, 

hőszigetelt acél kútszekrényben elhelyezett, üzemelő kút.  

Az üzemelő vízműkutak szabályos, kútfej-szerelvényezéssel ellátottak, az üzemi 

vízszintek figyelembe vételével kerültek a szellőzőcsövek felszerelésre. A kutakba 

vízszintmérő szonda került telepítésre. A kutak üzeme automatikus. A kitermelt víz 

kutanként mért, a vízmennyiség mérők impulzus távadóval felszereltek. A kutak 

üzeme automatikus. A kútszekrények nyitásérzékelővel, a kútszivattyúk pedig 

frekvenciaváltóval felszereltek. A kutak üzemeltetését, az indítási sorrendet, vagy az 

együttes üzemet az üzemeltetésért felelős vezető határozza meg. A kitermelt víz 

rétegvíz II. osztályú vízminőségi kategóriájú. 

A vízműtelep mértékadó kapacitása: 70 m3/óra, (1400 m3/20 óra) a vízkezelés 

kapacitása alapján számolt. A település napi átlagos vízigénye: 405 m3/nap. 

1.1.3 Vízkezelés 

Az üzemelő kutakból kitermelt nyersvíz egy 100 m3 térfogatú vasbeton nyersvíz 

tárolóba kerül, ennek tetején elhelyezésre került a „Reginjekt” berendezés, amely 

biztosítja a vízben oldott metán tartalom eltávolítását. A nyersvízbe levegő kerül 

beinjektálásra a metán gáz kihajtása érdekében. A tároló tetején elhelyezett 

szellőzők a természetes kiszellőzést segítik. Frekvenciaváltós szivattyúk (technológiai 

szivattyúk) juttatják a nyersvizet a nyersvíztárolókból a vízkezelő berendezésekre, 

valamint biztosítják a vízkezelő berendezéseken a szükséges nyomást. A szűrőkre 

érkező nyersvíz terhelés 75,0 m3/h (szűrőnként 35 m3/h). 

Megkerülő vezeték rendszer teszi lehetővé a vízkezelés műtárgyai nélküli üzemet, 

havária esetén. Lehetőség van az egyes műtárgyak megkerülésére külön-külön is, 

valamint a teljes vízkezelés megkerülésére is. Az összes berendezés megkerülése 

esetében a kutakból kitermelt víz közvetlenül a hálózatba és a magas tárolóba 

vezethető. Ekkor a fertőtlenítés – szükség esetén – mobil fertőtlenítő berendezéssel 

biztosítható, a kútfejre szerelve. 

A feladó szivattyúk nyomó ágába épített indukciós vízmérővel történő vízmennyiség 

mérést és a vegyszeradagolásokat követően közvetlenül jut a nyersvíz a 

szűrőtartályokra. A technológia két-két párhuzamosan működő homokszűrővel és 

aktív szén adszorberrel, valamint mindkét ággal sorba kötve 1 db arzénmentesítő 
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GEH szűrővel is üzemel. A nyersvíz vezetékbe beadagolásra kerülnek a szükséges 

vegyszerek, ezt követően a cső gerinc teljes keresztmetszetében történő vegyszer 

elkeveredésről Tetramix típusú statikus keverő gondoskodik. Az indukciós vízmérő 

biztosítja a mennyiségarányos vegyszeradagolásokat. Az arzén tartalom biztonságos 

oxidációjának eléréséhez KMnO4 oldat, és az ammónium eltávolításához törésponti 

klór (Cl2) gáz vizes oldatának bevitele szükséges. Amennyiben a GEH töltetű szűrők 

üzemelése nem biztosítható (pl. töltetcsere esetén), akkor az arzén adszorbciójához 

FeCl3 oldat adagolása szükséges. A káliumpermanganát hatására oxidálódik a víz 

vas-, mangán- és arzén tartalma, a három vegyértékű arzenit-ionok öt vegyértékű, 

könnyen adszorbeálható arzenát-ionokká alakulnak. Amennyiben FeCl3 adagolása 

történik, a pelyhesedés lejátszódásához a szükséges kontaktidőt a homok-szűrőréteg 

feletti víztér biztosítja, egyébként az arzén adszorbeálását a GEH töltet látja el.  

A törésponti klórozás lejátszódásához beadagolt Cl2 gáz, a nyersvíz ammónium-ion 

tartalmát kb. nyolc-tízszeres klórmennyiséggel oxidálja, így nitrogén gáz keletkezik és 

az ammónium-ion koncentrációja a megengedett határérték alá csökken. A 

keletkezett egészségre ártalmas vegyületek (THM, AOX) és a vízben lévő felesleges 

klórvegyületek adszorbeálása érdekében, a törésponti klórozáson átesett vizet 2-2 db 

granulált aktív szénnel töltött szűrőn (GAC) vezetjük át. A GAC szűrőkről lejövő víz egy 

közösített ágon át a GEH töltetű szűrőkre jut, ahol az arzén szelektív vas-hidroxid 

töltetű töltet felületén adszorbeálódnak az As(V) ionok. A GEH töltet után a szűrt víz 

egy UV csírátlanító berendezésen halad keresztül, majd mennyiségarányos utó-

fertőtlenítőszer adagolást (Cl2 vagy ClO2) követően jut a 120 m3 térfogatú tisztított 

víztárolóba. A tisztítottvíz-tárolókból hálózati szivattyúkkal jut a víz a település magas 

tárolójába és az elosztóhálózatába. A GEH töltet kimerülése miatt 2019.12.17-én a 

GEH töltetű szűrő leállításra került, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében 

az arzén adszorbciója a FeCl3 oldat adagolással biztosított.  

 

Ivóvízellátó hálózat 

A község ingatlanai előtti közterületek tágasak, így a legtöbb esetben elegendő hely 

jutott a víziközművek számára a szilárd útburkolat és az ingatlanok közötti zöld 

területen. Az ivóvízhálózat kiépítése 1968-ban kezdődött a Köztársaság téri vízmű 

telep és a főbb utcák közművének kivitelezésével. A vezetékek anyaga 

azbesztcement volt, amely porának egészségkárosító hatásai miatt, azóta már 

kivontak a forgalomból. A település több utcájában került kiváltásra ez az elavult 
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csővezeték típus, melyeknek egy részét az EU támogatásával, az Ivóvízminőség-javító 

Program Rekonstrukciós keretein belül KMPVC csőre cserélték. Az évek során a 

bővülő település lakosainak vízellátását a 80-as évektől már PVC csővezetékkel 

oldották meg. A település teljes lakossága ivóvízzel ellátott, a Település csőhálózat 

hossza: 33 260 fm. A jelenleg üzemelő vízszállító hálózat vegyesen tevődik össze, ág- 

és körvezetékekből, melynek része 3 db közkifolyó. A hálózaton található még 85 db 

tűzcsap. Az ágvezeték kialakítású részeken pangó víz kialakulásának veszélye miatt – 

a gerincvezetékek végén elhelyezett tűzcsapokon és a 14 db mosató csonkon 

keresztül lehetséges – időszakosan összhangban az évenkénti kétszeri tározó 

tisztítással elvégezzük e szakaszok „mosatását”, friss vízzel való feltöltését. Az 

üzemeltető ezen objektumokat rendszeresen karbantartja, a szükséges 

állagmegóvási feladatokat, festéseket rendszeresen elvégezte.  

Az ivóvíz elosztásra és vízkormányzásra, valamint hibaelhárítás esetén a szükséges 

kizárásokra és szakaszolásokra beépített elzáró szerelvények kerültek kialakításra. A 

hálózat 77 db tolózáraknát foglal magába. 

Az átmeneti ivóvízellátást biztosító arzénmenetesítő konténer elszállítását az ezzel a 

feladattal megbízott Belügyminisztériumi egység megkísérelte, jelzésük alapján a 

konténer elszállítása nem kivitelezhető, mivel a buszmegálló és a fák útban vannak. 

Jelenleg a konténer miatt a Kivitelező nem tudja befejezni a tisztított víz tározó 

rézsűjének munkálatait. Az ideiglenes vízellátást biztosító konténer csak akkor lesz 

elszállítható, ha a buszmegállónál lévő fák, amik útban vannak, kivágásra kerülnek. 

A napi szintű üzemeltetői feladatokon túl megtörtént a Divízió területén található 

tározók mosatásának – így Domaszék település víztornyának is – a felmérése. A 

víztornyok mosatása 2021. évben a mosatási ütemterv alapján tavasszal és ősszel 

megtörtént. A tavaszi tározó fertőtlenítés 2021.05.05-én, a víztorony fertőtlenítés 

2021.05.06-án, az őszi tározó fertőtlenítés 2021.11.04-én és a torony fertőtlenítés 

2021.11.05-én megvalósult. 

2021. évben a Településen 21 db új Felhasználási hely létesült: 

- Tanya 699. (02.10.) 

- Pipacs utca 2. (03.02.) 

- Bojárhalmi utca 48. (03.31.) 
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- Tanya 722. (04.20.) 

- Hajnalka utca 10. (06.01.) 

- Nefelejcs utca 18. (06.03.) 

- Gyöngyvirág utca 5. (06.07.) 

- Pipacs utca 5. (06.16.) 

- Kodály utca 1. (07.06.) 

- Juhász Gyula utca 29./B (07.12.) 

- Frézia utca 5. (07.26.) 

- Kodály utca 1/A (08.06.) 

- Őszirózsa utca 2. (08.13.) 

- Sárkányhegyi út 4. (08.26.) 

- Deák Ferenc utca 2/B (09.03.) 

- Tulipán utca 15. (09.21.) 

- Tanya 708. (09.27.) 

- Bojárhalmi utca 40/A (10.26.) 

- Pipacs utca 24/A (11.26.) 

- Tátika utca 10. (11.30.) 

- Tanya 737. (12.07.) 

 

Lakossági panasz 2021. évben a vízminőséggel kapcsolatban nem volt. Amennyiben 

akut vízminőségi probléma jelentkezik, természetesen elvégezzük az érintett rész 

rendkívüli öblítését, szükség esetén szivacslövedékes tisztítását. A vízminőségi 

kifogások jelentősen lecsökkentek. A technológián történt meghibásodások száma 

2021-ben 8 db volt, teljes településre kiterjedő nyomáscsökkenés vagy vízhiány nem 

volt. 

- ClO2 adagoló javítás (01.05.) 

- klórgáz adagoló javítás (02.19.) 

- I-es kompresszor meghibásodás (05. 03.) 

-  nyersvíz-tározó ventilátor hiba (05. 06.) 

- gáz elnyelető csere meghibásodás (05. 13.) 

- kompresszor hiba, javítás (11.29.) 

- II. hálózati szivattyú visszacsapó szelep csere (12.08.) 

- szünetmentes tápegység hiba (12. 28.) 
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A hálózaton történt meghibásodások száma 2021-ben 27 db volt, melyből 14 db 

lakossági bejelentés utáni, aknás hibaelhárítás volt.  

A településen 2021. évben hibaelhárítást meghaladó rekonstrukciós „W” munka egy 

alkalommal vált szükségessé december 08-án, a vízműtelep II. hálózati szivattyú 

visszacsapó szelepének cseréje. A vonatkozó előírások alapján a munka 

felmerüléséről szóló bejelentést az Önkormányzat felé megtettük. 

A településen 2021. évben egy alkalommal történt károkozás az ivóvízhálózaton, 

ismeretlen tettes kitörte a Vasút utca és a Szegfű utca sarkán lévő tűzcsapot, melyet 

ennek következtében ki kellett cserélni (05.08.). 

2021. évben az új bekötési igények száma a 2020. évhez viszonyítva csaknem a 

duplájára növekedett, összesen 21 db új bekötés létesült. 2021. évben a településen 

tervezett rekonstrukciós munkák nem voltak. Egy lakossági bekötővezeték esetében 

került – Felhasználó kérésére – visszaállításra a szolgáltatás és két esetben történt – 

tartozás miatt – szolgáltatás korlátozás, szűkítő beszereléssel. 

 

1.1.4 A csatorna-szolgáltatás 

Domaszék Nagyközség nagy részén több ütemben vákuumos, míg a kisebb részén 

gravitációs szennyvízelvezető rendszer épült ki.  

A vákuumos szennyvízelvezető rendszer üzemét egyrészt a vákuumszelepek 

elhelyezését is biztosító – részben műanyag, részben beton – vákuumaknák, másrészt 

a vákuumgépház biztosítja, melynek rendeltetése a vákuumos hálózatról érkező 

szennyvíz szakaszos tárolása, (vákuumtartály 12 m3-es) a hálózatban a vákuum 

tartása (2 db vákuumszivattyú és vákuumtartály), a szennyvíz továbbítása a 

tisztítótelepre (2 db új kitápláló szivattyú). 

Bojárhalmi új telekosztásban gravitációs hálózaton összegyűjtött szennyvizet az 

átemelő aknából 2 db szivattyú nyomja a vákuumgépház szennyvíznyomó 

vezetékére, illetve a szennyvíztisztító telepre. 

A vákuumos szennyvízhálózat üzemeltetését és a hibaelhárításokat alapvetően két 

fő helyi kezelő látja el. A helyi kezelők a vákuumos rendszer üzemeltetési 

sajátosságaira tekintettel – az általánosan alkalmazott kötött munkarendtől eltérően 

– kötetlen munkarendben vannak foglalkoztatva. A szennyvíztisztító telepet 

alapvetően a Röszkei csatornamű gépészek felügyelik, illetve kezelik, de szükség 
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esetén a Mórahalmi Üzemmérnökség szennyvízágazatán lévő további csatornamű 

gépészek bevonásával történik az üzemeltetés.  

A Domaszék-Röszke közös szennyvíztisztító fejlesztés KEOP forrásból történő 

megvalósítás kivitelezési munkáinak utolsó időszakába kapcsolódott be az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. a 2014. január 1-jei víziközmű-üzemeltetés átvétellel.  

Az új szennyvíztisztító telepen a jótállási időszakban jelentős számú garanciális 

probléma merült fel, amelyek miatt részben külső tartalékok igénybevétele is 

szükséges volt, valamint rendkívüli beavatkozásokat kellett végeznünk – a 

költségáthárítás lehetőségének fenntartása mellett – az üzemfenntartás érdekében.  

Ezen problémák – sok más apróbb problémával együtt – a korábban elvégzett több 

beavatkozás ellenére 2019. évig érdemben nem kerültek megoldásra. Mivel a 

Vállalkozó FIDIC Piros könyves beruházás keretében valósította meg a 

létesítményeket, így a tervezési hiányosságok sem csak a kivitelező felelősségi körébe 

tartoznak.  

Az Önkormányzatok 2019-ben és 2020-ban jogi lépéseket tettek a Vállalkozói jótállási 

kötelezettségek érvényesítése érdekében, melyhez szakmai közreműködésünket 

biztosítottuk. Ezen eljárás keretében először igazságügyi szakértővel megismertetésre 

és elfogadtatásra kerültek a fennálló jótállási problémák, aki ezt szakvéleménnyel 

igazolta is. Ez, valamint az előzetes és azt követő többszöri felszólítás utáni Vállalkozói 

nem teljesítést követően az Önkormányzati Társulás a Vállalkozók által biztosított 

rendelkezésre álló garanciális pénzletét terhére az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel elvégeztette 

legkritikusabb és az üzemet leginkább veszélyeztető problémák javítását, 

berendezések pótlását, felújítását a rendelkezésre álló összeg keretéig. 

Ennek keretében az alábbi fontosabb hibaelhárítások történtek meg: 

 Új megfelelő kapacitású gépirács és mellette kézirács telepítése megfelelő 

túlfolyókkal, 

 Keverők felújítása, 

 Légfúvók felújítása, 

 Kritikus korrodált csőszakaszok cseréje, 
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 Kritikus folyamatirányítási és elektromos problémák javítása, 

 Kompresszor és víztelenítő javítása. 

 A többi probléma elhárítására nem biztosított fedezetet a Vállalkozói jótállási 

pénzletét, így azok továbbra is fennállnak: 

 Víztelenített iszaptovábbító csigaszivattyú rendszer problémái, ami emiatt 

jelenleg üzemen kívül van, 

 Csővezetéki korróziók további része, 

 További légfúvó problémák, 

 Régi épület csurgalékvíz elvezető rendszer hibák 

 Új épület tető beázás,  

 Keverő tartószerkezeti hibák, 

 Salnes Filter finom szűrők szalagszakadásai és gépi meghibásodásai, így a 

finomszűrők üzemen kívül vannak. 

Az üzemeltetés során további nehézséget okoz a szennyvíztisztító telep időszakos 

túlterhelése is, mert a 695 m3/nap kapacitású (ebből csatornahálózaton érkezőként 

610 m3/nap volt tervezve) szennyvíztisztító telepre heves esős időszakban 1000 - 1200 

m3/nap szennyvíz is kijutott.  

A Domaszéki vákuumgépháznál korábban sokáig problémát okozott, hogy nem volt 

szociális rész, adminisztrációs helyiség, műhely, WC, tusoló. A megfelelő szociális 

elhelyezés megoldásaként az Önkormányzat saját beruházásában – 

közreműködésünk mellett – biztosított 2020-ban egy szociális konténert, melyet 

ezúton a kollégáink nevében ismét köszönünk. 

A vákuumgépház környéki bűzprobléma kezelése érdekében a biofilter intezifikálása 

is szükséges volt, amely beruházás a tulajdonos Önkormányzat költségviselése mellett 

2020-ban szintén megtörtént.   

A magas talajvíz állás és a műanyag aknák állékonysági problémái miatt korábban 

több műanyag akna összehorpadt, vagy berepedt. A műanyag vákuumaknák 
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kiváltásánál – a korábbi és az önkormányzattal ismételten leegyeztetett gyakorlat 

szerint – törekedünk arra, hogy az új vákuumaknák közterületen kerüljenek 

elhelyezésre, ahol lehet kerüljenek összevonásra vákuumakna öblözetek, akár 

későbbi kiváltásoknak is lehetőséget képezve, ahol lehet meglévő beton 

vákuumaknára csatakozzon az átkötés. Ilyen kiváltandó vákuumaknák voltak 

legutoljára a Kossuth utca 7., az Ady Endre utca 14. (óvoda) és az Ady Endre utca 7. 

Ezen műanyag vákuumaknák beton aknára cserélése és kiváltása 2018. második 

félévében megkezdődtek, de a befejező és javító valamint dokumentációs munkák 

és elszámolási feladatok még 2021. évre is áthúzódtak. A vákuumaknák 

meghibásodásáról az érvényes víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az 

Önkormányzatot értesítettük. A műanyag vákuumaknák beton aknára cserélésének 

és kiváltásának munkáira alvállalkozót bíztunk meg. A kivitelezés során és azt 

követően feltárt kivitelezési hibákat az alvállalkozóval térítésmentesen javíttattuk, így 

értelemszerűen azok költsége nem terhelhette az Önkormányzatot sem. Jelenleg 

nincs újabb hibás műanyag vákuumakna. 

A szennyvíztisztító telepen 2021-ben a házi vízellátó felújítása vált szükségessé és 

történt meg, valamint két pneumatikus tolózár működtető munkahengere 

hibásodott meg 2021. év végén, melyek cseréje 2022. év elején megtörtént. Ezek 

költsége az érvényes bérleti-üzemeltetési szerződés szerint a tulajdonos 

Önkormányzatokat terhelik. 

III. 5. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ  

A Divízió 2014. január 1-jétől kezdte meg munkáját az akkori területén lévő 19 

település ivóvíz- és szennyvíz rendszereinek közvetlen üzemeltetésével. A Divízió 

munkatársainak létszáma 2021. december 31-én 119 fő. Az üzemeltetést jelenleg 29 

településen biztosítjuk. 

 

A Divízió üzemeltetési területét 2 üzemmérnökség osztja kisebb üzemeltetési 

egységekre, melyek a következők: 

 Szeged – környéki üzemmérnökség, központja: Mórahalom, Kölcsey utca 2. 

Munkatársai 17 település üzemeltetését biztosítják (Ásotthalom, Bordány, 

Balotaszállás, Deszk, Domaszék, Forráskút, Kübekháza, Mórahalom, Öttömös, 
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Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Tiszasziget, Újszentiván, Üllés, Zákányszék, 

Zsombó); 

 Kisteleki üzemmérnökség, központja: Kistelek, Rákóczi utca 43/c. Munkatársai 

12 település üzemeltetését biztosítják (Baks, Balástya, Csengele, Csólyospálos, 

Dóc, Kistelek, Kömpöc, Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz, 

Zsana). 

A fentiekből látható, hogy Domaszék Nagyközség a Szeged környéki 

üzemmérnökséghez tartozik. Az üzemmérnökségek vezetőinek és fizikai 

állományának személyi összetétele az üzemmérnökségek által ellátott feladattal 

arányos.  

 Kisteleki üzemmérnökségen 2 fő ivóvízágazati (ivóvízhálózat és ivóvíztermelés), 

1 fő szennyvízágazati, valamint 2 fő vízágazati- és 1 fő szennyvízágazati 

csoportvezető; 

 Szeged – környéki üzemmérnökségen 2 fő ivóvízágazati (ivóvízhálózat és 

ivóvíztermelés), 1 fő szennyvízágazati vezető, 1 fő vízágazati- és 1 fő 

szennyvízágazati csoportvezető, 1 fő vízágazati művezető. 

A 2018. évben megtörtént a létszámstruktúra áttekintése, felülvizsgálata. Az elmúlt 

évek üzemeltetési tapasztalatai alapján létrehoztunk a Divíziós feladatokat ellátó 

villanyszerelő csoportot, mely hatékonyan tudja elhárítani a működési területen 

felmerülő elektromos jellegű meghibásodásokat mind a víz-, mind a 

szennyvízágazaton. 

A Területi Divízió központja Szegeden a József Attila sugárút 115. szám alatt található. 

A központban a Divízió vezetőin és adminisztrációs munkatársain kívül az 

ügyfélszolgálat is helyet kapott. A működésünk megszervezésénél figyelembe vettük, 

hogy a műszaki ügyintézés az ügyfélszolgálathoz közel kerüljön kialakításra, így 

megteremtve a felhasználók számára a gyors és teljes körű ügyintézés lehetőségét. A 

szegedi divízió központon túl Kisteleken, Mórahalmon és Sándorfalván alakítottunk ki 

ügyfélszolgálati pontokat, amelyek szintén a felhasználók komfortosabb kiszolgálását 

hivatottak szolgálni. Felhasználóink műszaki bejelentéseinek gyors kezelése, valamint 

a területen található nagyszámú vízkezelési- és szennyvíztisztítási technológia 

hibaelhárítási folyamatának koordinálása és a beavatkozási idők csökkentése 
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érdekében Társaságunk az 5. számú Területi Divízió szolgáltatási területén 0-24 

órában üzemelő diszpécser szolgálatot működtet.  

IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG 

A jogszabályi előírásoknak megfelelve a víziközmű-szolgáltatásról szóló számlák az 

egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény alapján 

kerülnek kiállításra. Az egységes számlaképhez szorosan kapcsolódik, hogy a 

Társaság leolvasói előre jelzett – a számlán is megjelenő – időpontban keresik fel a 

Felhasználókat.  

  

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. számlázási rendszere a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 63. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelel. A Társaság hatályos 

Üzletszabályzatát 2020.12.11. napjával hagyta jóvá a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal. 

 

A Társaság megújult honlapján bővítésre került az online ügyfélszolgálat 

szolgáltatásai. A felhasználóbarát kezelőfelületen az időpontfoglalás és vízmérőállás 

bejelentés mellett, már megtalálható a beépített díjkalkulátor is, melynek 

segítségével azonnal megtudhatja az ügyfél a felhasználása után fizetendő 

összeget. 

Fentieken kívül e-ügyfélszolgálaton az alábbi ügyek is gyorsan intézhetők: 

 e-számla; 

 számla megtekintés; 

 számla kiegyenlítés bankkártyával; 

 személyes adatok megtekintése, módosítása, adatváltozás bejelentése; 

 átlagfogyasztás megtekintése, módosítása; 

 mérőállások megtekintése; 

 folyószámla információk; 

 számlamásolat igénylése. 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati- és fiókirodáiban az ügyfeleknek lehetősége van a 

bankkártyás számla kiegyenlítésre. 
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Domaszék településen a leolvasási és számlázási rendnek megfelelően, vízmérő 

leolvasásra évente kerül sor, valamint a számlák havonta készülnek. Egy borítékban 3 

db számla található, melyek fizetési határideje 3 egymást követő hónapra esik. 

Természetesen a Társaság előzetes regisztrációt követően lehetőséget biztosít 

Felhasználói számára a havi mérőállás bejelentésére. Ebben az esetben az érintett 

Felhasználó havonta veheti kézhez a diktált mérőállás alapján az elszámoló 

számláját.  

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletszabályzata alapján a részszámlák összevontan kerülnek 

kibocsátásra, oly módon, hogy az összevont számlák összege elérje a nettó 3 000 Ft-

ot, azaz a bruttó 3 810 Ft-ot. 

Azon Felhasználóknak, akik vállalták, hogy havonta (10-15. között) bejelentik 

mérőállásukat, összeghatártól függetlenül, a továbbiakban is havonta kapják meg a 

számláikat. 

Az évente egyszer esedékes vízmérő leolvasáskor elkészülő elszámoló számlák szintén 

összeghatártól függetlenül jutnak el a Felhasználókhoz. 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálata a 06/80-922-334-es ingyenesen hívható 

telefonszámon érhető el. 

 

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében, minden irodában ügyfélhívó 

rendszer került bevezetésre, illetve a telefonos ügyfélszolgálatok is fejlesztésen estek 

át. A cél olyan szolgáltatás nyújtása, amely növeli a felhasználók elégedettségét.  

 

Az Önökhöz legközelebb eső ügyfélszolgálat 

 Szegeden a József Attila sgt. 115. szám alatt található, nyitvatartási ideje:  

kedd: 800-1200; 1230-1800 

csütörtök: 800-1200; 1230-1400 

 Mórahalmon a Kölcsey u. 2. szám alatt található, nyitvatartási ideje: 

hétfő: 1400-1800 

szerda: 800-1200 

 

Természetesen Felhasználóink bármelyik, a Társaságunk honlapján megtalálható 

ügyfélszolgálati irodát is felkereshetik, állunk szíves rendelkezésükre. 
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SZEGEDI KISTÉRSÉG 
 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt szövege 

  

Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Sándorfalva, 

Szatymaz, Szeged, Röszke, Újszentiván, Tiszasziget, Zsombó települési önkormányzatok képviselő-

testületei megállapodnak abban, hogy – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. Fejezet 87. § - 95. 

§-ai alapján 

 

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

szervezeti keretének biztosítására,  

- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes 

települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, 

valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, 

szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

- a térség intézményrendszerének feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 

területének összehangolt fejlesztésére, 

- a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében, valamint a  

- az önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében létrehozott 

társulás társulási megállapodását, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és a feladat-ellátás 

változásának megfelelően módosítják, és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a 

továbbiakban: társulás) társulási megállapodása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 

hatályos szövegét, az alábbiak szerint határozzák meg: 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. a társulás neve, székhelye: 

 

A társulás neve:   Szegedi Kistérség Többcélú Társulása  

 

A társulás rövidített neve:  SZKTT  

 

A társulás székhelye:  6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

  

A társulás telephelye:  6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 

 

A társulás működési területe: a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok  

 

közigazgatási területe. 

 

A társulás szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait, valamint azok  

 

részletszabályait a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
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2. a társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 

2.1. Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviselője: Molnár 

Áron polgármester) 

 

2.2. Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviselője: Király László 

polgármester) 

 

2.3. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., képviselője: 

Sziráki Krisztián polgármester) 

 

2.4. Dóc Községi Önkormányzat (6766 Dóc, Alkotmány utca 17., képviselője: Turda Gábor 

polgármester) 

 

2.5. Ferencszállás Községi Önkormányzat (6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53., képviselője: Jani 

János polgármester) 

 

2.6. Klárafalva Községi Önkormányzat (6773 Klárafalva, Kossuth utca 171., képviselője: Boros 

Zsolt Mihály polgármester) 

 

2.7. Kübekháza Községi Önkormányzat (6755 Kübekháza, Petőfi tér 2., képviselője: Dr. Molnár 

Róbert polgármester) 

 

2.8. Petőfiszállás Községi Önkormányzat (6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 6., képviselője: 

Szász János Attila) 

 

2.9. Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84., képviselője: Borbásné 

Márki Márta polgármester) 

 

2.10. Sándorfalva Városi Önkormányzat (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1., képviselője: 

Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária polgármester) 

 

2.11. Szatymaz Községi Önkormányzat (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30., képviselője: Barna 

Károly polgármester) 

 

2.12. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviselője: Dr. 

Botka László István polgármester) 

 

2.13. Tiszasziget Községi Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10., képviselője: 

Ferenczi Ferenc polgármester) 

 

2.14. Újszentiván Községi Önkormányzat (6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7., képviselője: 

Putnik Lázár polgármester) 

 

2.15. Zsombó Nagyközség Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3., képviselője: 

Gyuris Zsolt polgármester) 

 

2.16. A társulás határozatlan időre szólóan jött létre. 

 

2.17. A társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
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2.18. A társulás képviseletét a társulás elnöke, akadályoztatása esetén a társulás alelnökei látják el. 

 

3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a társulási megállapodás 1. számú függeléke 

tartalmazza, a tárgyévet megelőző év január 01-i állapot szerint. 

 

4. a társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

 

4.1. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a 

társulás útján látják el, egyes feladatokat-, és hatásköreiket a társulásra ruházhatják át.  

 

4.2. A feladat-ellátás rendszerébe tartozó feladatkörök: 

a) településfejlesztés, településrendezés; 

b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

d) óvodai ellátás; 

e) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 

f) lakás- és helyiséggazdálkodás; 

g) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

h) sport, ifjúsági ügyek; 

 

4.3. A feladat-ellátás rendszerébe tartozó tevékenységek különösen:  

✓ óvodai ellátás, az óvodai nevelés,  

✓ sportversenyek szervezése, rendezése 

✓ sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása 

✓ úszásoktatás szervezése, sport napközi működtetése 

✓ szociális ellátás elhelyezéssel 

✓ szociális ellátás elhelyezés nélkül 

✓ egyéb humán egészségügyi ellátás  

✓ gyermekjóléti – gyermekvédelmi ellátás - szolgáltatás  

✓ hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös működtetése 

✓ háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségi összehangolása 

✓ család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 

✓ térségi fejlesztési, felújítási feladatok tervezése, pályázatok összehangolása 

✓ közrend, közbiztonság védelme: bűnmegelőzés, baleset-megelőzés 

✓ ingatlan- és vagyongazdálkodás 

✓ térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata 

✓ települési környezetvédelmi programok összehangolása 

✓ szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös szervezése és az ehhez kapcsolódó fejlesztések 

koordinálása. 

✓ területrendezés; 

✓ esélyegyenlőségi program megvalósítása koordinálása 

✓ határon átnyúló kapcsolatok, határ menti együttműködések szervezése 

✓ külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése 

✓ foglalkoztatás szervezése 

✓ gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 

✓ térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése  
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✓ térségi éves rendezvénynaptár készítése 

✓ belső ellenőrzési tevékenység 

✓ belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése, közös foglalkoztatás 

✓ területfejlesztés 

✓ a kistérség területfejlesztési koncepciójának kidolgozása, 

✓ pénzügyi terv készítése a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében 

✓ a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználása 

✓ együttműködés az állami, önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel 

✓ a kistérségben összegyűjteni és további előkészítésre alkalmassá tenni a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit 

✓ forrásokat gyűjtése a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához 

✓ a társulás képviselete más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező 

szervezeteknél, 

✓ pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 

✓ Térségi informatikai, információs rendszer működtetése: 

✓ intézményi (óvodai nevelés, szociális ellátás) információs rendszer működtetése 

✓ településrendezési, településfejlesztési információs rendszer működtetése 

✓ pályázatfigyelés, pályázatkészítés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. 

 

4.4. A társult települések képviselő-testületei a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

rendeletben rendelkeznek az átruházott feladat- és hatáskörökről. 

 

4.5. A társulási tanács határozatban dönt a konkrét feladat- és hatáskör vállalásról, a tag települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a konkrét feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját 

megelőző legalább 30 nappal hozott határozata alapján. Az ellátás tényleges megkezdésének 

időpontja a döntést követő hónap 1. napja. 

 

4.6. A feladatellátás módja:  

✓ társulás útján, a társulási megállapodás keretében, külön megállapodásban rögzített feltételek 

szerint, 

✓ közös intézmény fenntartása révén, 

✓ egy tag saját intézménye útján, 

✓ saját intézmény fenntartása révén,  

✓ ellátási szerződés keretében, 

✓ feladat-ellátási szerződés alapján, 

✓ közszolgáltatási szerződés alapján, 

✓ vállalkozási szerződés keretében,  

✓ székhely település polgármesteri hivatala által, 

✓ egyéb a társulásban tag polgármesteri hivatal által,  

✓ valamint egyéb módon. 

 

5. a társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány: 

 

5.1. A társulás döntéshozó szerve: a társulási tanács, melyet a társult önkormányzatok által delegált 

tagok alkotnak. 

 

5.2. A társulási tanács döntéseit határozattal hozza meg, a döntéshozatal során minden delegált tagot 

1-1 szavazat illet meg. 
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6. a döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei: 

 

6.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező 

képviselő jelen van. 

6.2. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, illetve felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 

6.3. A társulási tanács elé terjesztett javaslat elfogadásához, legalább annyi tag szavazata 

szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

6.4. Minősített többséghez legalább annyi szavazat szükséges, amely eléri legalább a társulásban 

résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

6.5. A társulási tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és a korelnök 

vezeti le. 

6.6. Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot. 

6.7. Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

✓ a tisztségviselők megválasztása, 

✓ a társulás szervei tagjainak megválasztása, 

✓ a társulási megállapodás elfogadása. 

 

6.8. A társulási tanács kijelöli Deszk Község Önkormányzatát, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bek. b) pontja alapján, hogy a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi 

térítési díjakról Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkosson, az 

érintett tárgykörökben, a társulási tanács által e tárgyban hozott határozat alapján.  

 

6.9. A kijelölt települési önkormányzat a rendeletet – a szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott módon – kihirdeti és annak megtörténtéről az érintett önkormányzatok felé 

értesítéssel él, és a záradékolt helyi rendelet 1 példányát megküldi a kistérségi 

munkaszervezet részére, a kihirdetést követő 10 napon belül. 

 

6.10. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, illetve 

távolléte esetén az általános alelnök, illetve az általa kijelölt területi alapon választott alelnök 

hívja össze és vezeti.  A társulási ülés összehívása, írásos meghívó, elektronikus levélben – 

e-mailben – igazolható módon történő megküldésével történik. A meghívót a tagok, valamint 

a tanácskozási joggal meghívottak (az állandó tanácskozási joggal meghívottak listáját a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza) részére is úgy kell megküldeni, hogy az 

érintettek az ülést megelőzően legalább 8 nappal kézhez kapják.  

 

6.11. Sürgősség esetén ettől el lehet térni, indokolt esetben lehetőség van a társulási ülés telefonon 

(rövid úton) történő összehívására. A szóbeli meghívás esetén is biztosítani kell az írásos 

előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. 

 

6.12. A meghívó megküldésével egyidőben az írásos előterjesztések a kistérségi honlapra 

elektronikus formában kerülnek feltöltésre, a http://kisterseg-szegedi.hu/pmt oldalon a 

dokumentumtárba.  

 

 

 

http://kisterseg-szegedi.hu/pmt
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6.13. A társulási tanács ülését össze kell hívni:  

✓ szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,    

✓ a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

✓ a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára, 

✓ a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 

 

6.14. A társulási tanács ülése nyilvános. A társulási tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 

Mötv.) vonatkozó szabályai az irányadók. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre az Mötv-nek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvénynek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 

szabályait okat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a levezető elnök, 

az SZKTT Koordinációs Központ igazgatója, a munkaszervezet vezetője és a 

jegyzőkönyvvezető, valamint a 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

 

6.15. A társulási tanács elnöke megbízásából a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs 

Központ igazgatója intézkedik a társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyv – a társulási 

ülést követő 15 napon belül történő - felterjesztése felől, és a társulás honlapján közzéteszi a 

társulási tanács által hozott határozatokat. 

 

6.16. A minősített döntéshozatal esetei: 

✓ minősített többség szükséges a társulási megállapodás módosításához, és 

✓ a társulás megszüntetéséhez, megszűnéséhez, és 

✓ társulás költségvetéséről, módosításáról, végrehajtásáról szóló határozat elfogadásához, és 

✓ a társult tagok hozzájárulásának megállapításához, 

✓ a tagdíj megállapításához, és 

✓ a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő, pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

✓ továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat ekként meghatároz. 

 

6.17. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét 

napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újra tárgyalható.  

 Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi 

blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési 

önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek az adott feladat-ellátásra. 

 

7. a társulás által fenntartott intézmények, szervezetek megnevezése: 

 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Központi Orvosi Ügyelet 

 

 

8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 

 

8.1. A társulás a tagokat a társulás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségekről, a 

képviselő-testület önkormányzati pénzügyi hozzájárulása felhasználásának alakulásáról a 

mindenkori éves zárszámadás keretében készített beszámoló útján tájékoztatja.  
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A tervezett és a tényleges adatok alapján elszámolható önkormányzati hozzájárulás között – 

esetlegesen - keletkező különbözetet a társulás és a tag település az általuk megkötött 

megállapodásban foglaltak szerint egymás között rendezi. Az elszámolás előzetes egyeztetése a 

társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen meghatározott eljárási rend szerint 

történik. Az egyeztetés során a felek az elektronikus úton történő kapcsolattartást részesítik 

előnyben. 

 

8.2. A tag a társulás munkaszervezete által a település részére – az előre egyeztetett adattartalommal 

- megküldött, az elszámolásra vonatkozó megállapodás és annak mellékletei tartalmával 

összefüggésben véleményeltérését a megállapodás átvételét követő 15 napon belül küldi meg a 

társulás részére, amennyiben ezen jogával a tag nem él, úgy a megállapodást elfogadottnak kell 

tekinteni és a tag köteles ezen tényt a megállapodás aláírásával is igazolni. 

 

8.3. Az egyes tagokat terhelő önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összege évente kerül 

megállapításra a költségvetés elfogadásával egyidőben, mellyel kapcsolatban a társulás és a tag 

külön megállapodást kötnek. A költségvetés tervezetével összefüggésben a tagok és a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ között történt előzetes egyeztetést követően 

készült megállapodás elfogadására legkésőbb a költségvetés jóváhagyásáig kerül sor. A 

költségvetési megállapodás elfogadásával összefüggésben az eljárásrend megegyezik az 

elszámolásra vonatkozó megállapodásnál írtakkal, a tag véleményeltérését indokolni köteles. 

 

8.4. Az egyes képviselő-testületek a részükre megállapított önkormányzati hozzájárulást a társulás  

12067008-00108902-00100007 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő átutalással teljesítik, a 

8.1. pontban írt megállapodásban foglalt ütemezés szerint. 

 

9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: 

 

Amennyiben valamely tag önkormányzat a – külön megállapodásban - vállalt tárgyévi 

önkormányzati pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti, és az esetleges túlfizetésre beszámítására 

vonatkozóan nem született külön megállapodás nem rendelkeznek a külön megállapodásban a 

társulás és a tag települési önkormányzat között a teljesítésről, úgy a társulás írásban 15 napos 

fizetési határidő tűzésével felszólítja a kötelezett önkormányzatot a fizetési kötelezettségének 

teljesítésére. Amennyiben a fizetés határidőben nem történik meg, úgy a társulás jogosult azonnali 

beszedési megbízást - inkasszót – alkalmazni az önkormányzattal szemben, ha az önkormányzat az 

önkormányzati hozzájárulás fizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és azt felszólítás 

ellenére sem rendezi. A működési, önkormányzati pénzügyi hozzájárulás biztosítására a társulás 

tagjai inkasszó jogot biztosítanak a társulás számára. A települések tudomásul veszik, hogy az 

inkasszó benyújtásából eredő következményekért a társulás felelősséggel nem tartozik, az ebből 

felmerülő jogkövetkezmények az érintett település vezetőjét terhelik. A fizetési felszólítást és a 30 

napos fizetési határidő leteltét követően jogosult a társulás a tag önkormányzattal szemben az 

azonnali beszedési megbízás érvényesítésére. Annak sikertelensége, illetve 30 napon túli tartozás 

esetén, jogosult késedelmi kamat felszámolására, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári 

félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A bankszámlavezető 

bankok által elfogadott inkasszó jogra való felhatalmazás mintát a jelen társulási megállapodás 3. 

számú függeléke tartalmazza. 

 

10. a társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje: 

 

10.1. A társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

✓ települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és 

egyéb támogatások 
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✓ saját bevétel 

✓ a tag települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai 

✓ központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás - állami költségvetési hozzájárulás 

✓ pályázati források 

✓ egyéb bevételek biztosítják. 

10.2. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulás működési költségeihez, 

valamint a megállapodásban meghatározott feladat-ellátásának költségeihez – ellenkező 

megállapodás hiányában - lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (önkormányzati 

pénzügyi hozzájárulás), határozat alapján. A tag és a társulás, a tag által vállalt rendkívüli 

többletköltségek fedezésére külön megállapodást köthet. 

10.3. A működés és a feladat ellátás költségeit, az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegét a 

társulási tanács állapítja meg költségvetési évenként, a társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt eljárásrend szerint.  

10.4. Az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként 

elfogadott likviditási terv szerint történik, havi részletekben, az egyes részletek teljesítésének 

határideje tárgyhót követő hó 15. napja, ellenkező megállapodás hiányában.  

10.5. A befizetés átutalással történik a társulás bankszámlájára történő teljesítéssel. 

10.6. A társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, 

térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. 

10.7. A társulás pályázatot nyújthat be a kistérségi szervezet működéséhez és az egyes települési 

önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.  

Az egyes önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában – a külön 

megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség, önerő biztosításának nem teljesítése esetén, a 

társulás a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali beszedési megbízás 

(inkasszó) benyújtására.  

10.8. A társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a 

feladatellátásához költségvetési hozzájárulást igényel. 

10.9. A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési normatívát és 

kiegészítő normatív támogatást igényel. 

10.10. A társulás költségvetése: a társulási tanács megállapítja éves költségvetését és 

munkaszervezete útján gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források 

hatékony felhasználását, évente elfogadja a beszámolót a költségvetés végrehajtásáról, 

gazdálkodásáról, a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen 

meghatározottak szerint. 

10.11. A társulás vagyonának köre:  

- a feladatellátáshoz átadott vagyon,  

- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás 

tulajdonát képezi, 

- a társulás és a tag között keletkezett közös tulajdon a fejlesztések beruházások megvalósítsa 

révén, 

- pályázati úton megszerzett vagyon, 

- vagyonkezelésbe átvett vagyon, 

- ingyenes használatra átvett vagyon, 

- egyéb vagyontárgyak. 

10.12. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás 

tevékenysége révén keletkezett vagyon, a társulás vagyonát képezi a pályázat keretében 
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megszerzett vagyon a fenntartási időszak végéig, azt követően az önkormányzat tulajdonába 

kerül átadásra.  

10.13. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a társulási 

tanács gyakorolja. 

10.14. A társulás által megvalósított beruházás során létrejövő vagyon annak a települési 

önkormányzatnak a tulajdonába kerül, amelynek területén a beruházás megvalósul, 

amennyiben az adott projektre vonatkozó külön megállapodás másként nem rendelkezik. 

Amennyiben a fejlesztés több társult önkormányzatot is érint, akkor a vagyon a résztvevő 

önkormányzatok között a projektben való részesedés arányában kerül felosztásra.  

10.15. A helyszíni feladatellátáshoz beszerzett ingó vagyon tulajdonjoga a tag önkormányzatot illeti. 

10.16. Az ingatlan vagyon növekménye esetén a beruházás megkezdése előtt a tag önkormányzat és 

a társulás külön megállapodásban rögzítik a vagyonnövekmény tulajdoni arányait és a 

szolgáltató intézmény megszűnése, vagy a feladat-ellátás tag önkormányzat által történő 

ellátása, a feladat visszavétele esetén követendő eljárást. Szerződő felek a fenti elvek alapján 

járnak el a társulás által benyújtott pályázatok megvalósítása során keletkezett 

vagyonnövekmény, illetve a beszerzett eszközök tekintetében, azzal, hogy a projekt fenntartási 

kötelezettséget a tag önkormányzat a társulástól átvállalja a feladat-ellátásból történő kilépése 

esetén. 

 

11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezéseket: 

 

11.1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt tart fenn, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, működtethet, kinevezi vezetőit. 

 

11.2. A kinevezési jogkört a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogkört, a kinevezési jogkör 

kivételével, a tanács elnöke gyakorolja.  

 

11.3. A feladat-ellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulással külön 

megállapodást kötnek. 

 

11.4. A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát, mely intézmény útján látja el.   

 

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye 

útján más tagok részére történő) feladatellátás módja: 

 

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módjáról a társulás és a tagok külön 

megállapodásban rendelkeznek. 

 

13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

 

A társulás szolgáltatásai igénybevételének rendjéről a társulás az általa elfogadott SZMSZ-ben 

Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezik. 

 

14. a beszámolási kötelezettség: 

 

A társulás működéséről, a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet évente legalább egy 

alkalommal beszámol a társulási tanácsnak, illetve az egyes tagönkormányzatok képviselő-testületei 

felé. 
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15. a társulás működésének ellenőrzési rendje: 

 

15.1. A tagok jelen társulási megállapodással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a társulás felügyeleti szerveként külön ellenőrző 

bizottságot nem hoznak létre, amennyiben szükséges célvizsgálatok lefolytatására a társult települési 

önkormányzatok polgármesterei, vagy a képviselő-testületi tagjai közül 3 főt jelölnek ki a tagok. A 

tagok által kijelölt 3 fős szerv a társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból 

jogosultak ellenőrizni. 

 

15.2. A társulás felett a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési jogot 

gyakorol. 

 

15.3. A társulási tanács tagjai évente legalább egyszer az önkormányzat képviselő-testületének 

beszámolnak a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, a 

társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

15.4. Az tagok által kijelölt 3 fős szerv tevékenységét segítik a belső ellenőrök, akik a tag települések 

és intézményeik, valamint a társulás és a társulás intézményeinek belső ellenőrzését végzik. 

 

16. a megállapodás módosításának feltételei: 

 

A társulási megállapodás módosításáról a társulási tanács minősített szótöbbséggel határoz. 

 

17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: 

 

17.1. A társulás tagjai a kiválás, a kizárás és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással 

elszámolni. A társulás tagja a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával - december hó 31-

i hatállyal - mondhatja fel. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával – 

december 31-i hatállyal - lehet. Az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló döntést 

a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival, a 

társulási tanáccsal közölni. Ezen szabályokat megfelelően kell alkalmazni abban az esetben, ha 

valamely feladat-ellátásra vonatkozó megállapodást a tag önkormányzat felmondja, azzal felhagy, 

illetve a fenntartói jog visszavétele esetén, amennyiben jogszabály kötelezően ettől eltérő időpontot 

nem határoz meg. 

 

17.2. A társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt 

vagyonnal el kell számolni. A közös tulajdont képező vagyont elsősorban természetben kell kiadni.  

A közös tulajdonba került beruházás hasznos eredményének megállapítására, felek közötti 

elszámolásra okot adó körülmény időpontjában fennállott érték alapján kerül sor. 

A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulás a tag kiválását követő naptári év 

végig elhalaszthatja, ha a vagyon természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás kötelező 

feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a társulással kötött szerződés alapján 

használati díj illeti meg. 

 

17.3. Amennyiben a kiváló tag a társulás által elnyert pályázati forrásból részesült, és a pályázati cél 

a kiválásig megvalósult, akkor a társulás nem támaszthat igényt az önkormányzat felé a támogatási 

összeg visszatérítésére. Amennyiben a társulás támogatási szerződésben vállalt kötelezettsége 

teljesítését a tag kiválása veszélyezteti, úgy a társulás a tagra átháríthatja az ezzel összefüggésben 

felmerült kárát és költségét.  Amennyiben a megvalósult pályázat kapcsán, az elszámolás 

időpontjában többlet érték már nem állapítható meg, úgy a tag megtérítésre nem tarthat igényt. 
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17.4. Az egyes önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában, a külön 

megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség, önerő biztosításának nem teljesítése esetén, a társulás 

a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 

benyújtására.  

 

17.5. A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával 

fontos okból kizárhatja azt tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt 

felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. A döntés nem veszélyeztetheti a folyamatos 

feladatellátást. 

A társulás elnöke köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a társulási 

megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a tag ezen felhívás ellenére – az 

írásbeli felhívás kézhezvételét követő 30  napon belül - sem tesz eleget a jelen társulási 

megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésének, úgy a társulási tanács további felszólítás, 

intézkedés nélkül, kizárhatja a tagot a társulásból, a naptári év utolsó napjára szólóan. 

 

17.6. Fontos oknak minősül:  

✓ a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást késedelmesen, nem határidőben - több 

alkalommal, de legalább 2 alkalommal - utalja át, és késedelmét igazolható módon nem menti 

ki, 

✓ a képviselő-testület az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, 

✓ a tag vagy képviselője magatartása a társulás jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti, és ezt 

bírósági jogerős ítélete kimondta, 

✓ a képviselő-testület vagy a tag képviselője a társulás működéséhez szükséges döntési 

kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek, együttműködési kötelezettségének nem 

tesz eleget. 

✓ különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a tagdíj és a működési hozzájárulás 

megfizetésének elmulasztása. 

✓ a tag a társulás működésével, feladat-ellátásával, a nyilatkozatok megtételével, a 

megállapodások aláírásával kapcsolatos kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy 

megtagadja. 

 

17.7. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel. 

 

17.8. Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra 

vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 

 

18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, ét, 

módja: át: 

 

18.1. A Társulás megszűnik, ha: 

a) célja a lehetetlenné válik; 

b) a tagok minősített többséggel meghozott határozatban elhatározzák a társulás 

megszűntetését; 

c) a tagok száma két fő alá csökken; 

d) bíróság jogerős döntése alapján. 

 

18.2. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerződés 

szerint osztják fel. 
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19. a társulás tagsági viszonyai, a társuláshoz való csatlakozás: 

 

19.1. A társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben 

minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a társulásban való 

részvételüket, csatlakozásukat (belépés, csatlakozás). 

 

19.2. A társuláshoz történő csatlakozás időpontja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény a Mötv. 89. §-ában foglaltaktól eltérően a naptári év bármely napján 

lehetséges. A csatlakozásról szóló döntést legalább 30 nappal korábban közölni kell a társulást alkotó 

települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, és a társulási tanáccsal. 

 

19.3. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát 

tartalmazó határozatát, a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, 

valamint a társulási tanácsnak meg kell küldeni. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni 

kívánó önkormányzatok képviselő-testületének határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, 

hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében 

kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 

költségvetési hozzájárulást biztosítja, vállalja a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos 

a költségek, a tagdíj, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 

19.4. A társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a társulásban részt vevő valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testületének támogató határozata. 

 

19.5. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás társulási megállapodását módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságához be kell jelenteni. 

 

19.6. A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy a képviselő-testület- a jelen 

megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el - a társulás működésével, a 

feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 

19.7. A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete 

minősített többséggel, a társulási tanács a jelen megállapodásban meghatározott szavazataránnyal 

dönt. 

 

20. a társulás szervezeti rendszere 

 

20.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 

rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban a társulási tanács állapítja meg. 

 

20.2. A társulás szervezeti és működési szabályzatát a társulási tanács fogadja el a megalakulását 

követő 3 hónapon belül. A szervezeti és működési szabályzatot a társulás tagjai szükség szerint 

módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

20.3. A társulás szervei: a társulási tanács (a delegált tagok alkotják), az elnök, az alelnökök 

(általános alelnök, területi alapon választott alelnökök), a társulás munkaszervezete. 

 

20.4. A társulás legfőbb, döntéshozó szerve a társulási tanács.  

 

20.5. A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat- és hatásköröket.   
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20.6. A társulási tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 

tagok. A társulási tag önkormányzat képviselő-testülete határozatában dönt a társulási tanácsba 

delegált tag személyéről. A delegálás időtartama legfeljebb, a polgármester esetében az új 

polgármester megválasztásának időpontjáig, az önkormányzati képviselő esetén képviselői 

megbízatása megszűnésének időpontjáig szól. 

 

20.7. A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, illetve távolléte esetére helyettesítését a 

társulási tanácsban a 20.6. szerinti önkormányzati határozatban meghatározott önkormányzati 

képviselő járhat el. A helyettesként eljáró önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei azonosak 

a társulási tanács tagjának jogaival és kötelezettségeivel. 

 

20.8. A delegált tag és a helyettesítésére kijelölt tag azonos időben történő akadályoztatása esetén 

meghatalmazás alapján az adott település képviselő-testületének tagja járhat el. A meghatalmazás 

lehet teljes vagy részleges körű, és annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan 

tartalmaznia kell és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  

 

20.9. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, 

határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. A delegált tag és a helyettesítésre 

kijelölt tag azonos időben történő akadályoztatása esetén, meghatalmazás alapján az adott települési 

önkormányzat képviselő-testületének tagja járhat el. A meghatalmazás lehet teljes vagy részleges 

körű, és annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell és legalább 

teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

 

20.10. A társulás Elnöke 

 

a) A társulás elnöke egyben a társulási tanács elnöke. Az elnököt a társulási tanács saját tagjai 

sorából, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A társulás elnöke szervezi a társulás 

munkáját, feladatainak elvégzését az alelnökök segítik. 

 

b) A tanács elnöke képviseli a társulást, ellátja mindazon feladatokat, melyeket jelen megállapodás 

vagy jogszabály alapján nem tartoznak a társulási tanács kizárólagos hatáskörébe. Távolléte és 

akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök, 

vagy bármely területi alapon választott alelnök látja el. 

 

20.11. A társulás Alelnökei 

 

1. A társulás az elnök mellett három alelnöki – egy általános és két területi alapon választott -  

tisztséget létesít. 

 

2. A társulási tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából választja az 

alelnököket. 

 

3.  Az alelnökök személyére az elnök és a társulási tanács valamennyi tagja javaslatot tehet.  

 

4. Az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén az általános alelnöki tisztséget betöltő személy, 

helyettesíti. Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

5. Az alelnök megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

társult tagok – székhely polgármesterrel együtt számított – szavazatainak több mint felét és a 

lakosságszámának több mint a felét.  
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20.12. A társulás munkaszervezete 

 

a) A társulás munkaszervezeti feladatait a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el, a Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulása Koordinációs Központtal kötött megbízás keretében, azzal együttműködve.  

 

b) A munkaszervezet feladatát képezi a társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés-

előkészítési, végrehajtás szervezési, munkaszervezeti feladatainak ellátása. A társulás pénzügyi-

gazdasági feladatait, valamint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések 

előkészítése, végrehajtás szervezése) a Deszki Polgármesteri Hivatal megbízása alapján a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ végzi.  

 

c) A munkaszervezet feladatait részletesen a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

d) A munkaszervezet feladatát képezi különösen a helyi önkormányzati társulásban résztvevő 

települések társult feladat-ellátásnak koordinálása, összehangolása, a közös programok 

kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint az önkormányzati feladatok közös 

ellátásához szükséges intézmények tevékenységének irányítása.   

 

e) A munkaszervezet ellátja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos 

szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a 

kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal, így a munkaszervezet 

feladata különösen: 

 

ea) A munkaszervezet mint költségvetési szerv ellátja a helyi önkormányzati társulás működésével 

kapcsolatos szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket 

a kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal.  

 

eb) A munkaszervezet végrehajtja a társulási tanács határozatait, előkészíti a társulási tanács üléseit, 

összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a helyi önkormányzatok a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, folyamatos kapcsolatot tart a pályázatkezelő 

szervezetekkel a fejlesztési szükségletekhez a bevonható helyi források feltárása érdekében.  

 

ec) A munkaszervezet feladatai továbbá: 

- a tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása, a feladatok megvalósítása, 

- a tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése, 

- a tanács és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, 

- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 

- a meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása, 

- a munkaszervezet munkájáról évente történő beszámoló elkészítése a társulási tanácsnak. 

 

21. a társulás tagjainak jogai és kötelezettségei: 

  

21.1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 

meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás 

szervezetének kialakításában. 

21.2. A társulás tagjának képviselője választhat és választható a társulás egyes szerveibe, 

tisztségeire. 

21.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
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21.4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, feladat-ellátását, amely szolgáltatásokra, feladatokra 

megállapodást kötött. 

21.5. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelően – kérdésben.  

21.6. A tag a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ vezetőjéhez címzett, 

írásbeli megkeresés formájában kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, 

indítványozhat a társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás 

tevékenységéről, amelyre a címzett a megkereséstől számított 15 napon belül írásban köteles 

választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

21.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell.  

21.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből. 

21.9. Kötelezettsége a társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak betartása. 

21.10. Köteles részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és 

feladatok közös megvalósításában. 

21.11. Köteles a társulás határozatainak végrehajtásában közreműködni. 

21.12. Kötelezettsége a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és 

információszolgáltatás. 

21.13. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 

21.14. A társult tag település képviselője a társulás fenntartásában lévő intézmény vezetőjét 

közvetlenül nem utasíthatja. A társult tag az érdekeltségi körébe tartozó intézmény szakmai 

működésével, valamint gazdálkodásával és forrásainak felhasználásával összefüggésben 

írásban információt kérhet az intézmény vezetőjétől vagy a gazdasági vezetőtől a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ vezetőjének egyidejű, írásban történő 

tájékoztatása mellett, melyre a választ az érintett, a megkereséstől számított 15 napon belül 

köteles megadni.  

 

22.   záró rendelkezések, nyilatkozatok: 

 

22.1. Jelen társulási megállapodás hatályba lépéséhez a társult tagönkormányzatok képviselő-

testületei mindegyikének, minősített többséggel meghozott támogató döntése szükséges. 

 

22.2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

alapján a társulási megállapodásban foglalt rendelkezések részletszabályait a társulási tanács által 

jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletesen meghatározni. 

 

22.3. A társulás alapításával kapcsolatos költségek a társulás költségei közt számolandók el. 

 

22.4. Jelen társulási megállapodás módosításához a társulásban résztvevő valamennyi 

önkormányzat képviselő-testületének, minősített többséggel meghozott határozata szükséges. 

 

22.5. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati 

általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

22.6. A társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet 

bízhat meg. 
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22.7. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy 

egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - 

része teljes hatályban fennmarad. 

 

22.8. Tagok rögzítik, hogy a társulási megállapodás elfogadásánál alkalmazták és tudomásul vették 

a vonatkozó magyar jogszabályokat. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben elsősorban a Mötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az irányadó.  

 

22.9. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulást törzskönyvi nyilvántartásba kell venni. 

 

22.10. A fentiek szerint ezen megállapodást – az aláírási íven - tagok 18 eredeti példányban 

jóváhagyólag aláírták. 

 

22.11. A társulás tagjai a jelen társulási megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 

szóló együttműködést vállalnak. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

vonatkozó jogszabályok és a társulási tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelkezései az irányadóak. 

 

22.12. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, a társulás 

működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos 

úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

 

22.13. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a tagok a Szegedi Törvényszékhez fordulnak. 

 

22.14. Jelen társulási megállapodást a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-

testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra 

nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Jelen okirat tartalmazza a társulási megállapodás 

valamennyi módosítását egységes szerkezetben.  
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:           Jóváhagyó határozat száma: 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete   

6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

 

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

 

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 

 

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 

 

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 

 

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 

 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6. 

 

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. 

 

Sándorfalva Városi Önkormányzat  

Képviselő-testülete       

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 

 

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. 

 

Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése      

6745 Szeged, Széchenyi tér 10. 

 

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 

 

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
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Szeged, 2020. 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:            Polgármester 
 

 

 

Aláírás: ……………………………… 

              Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Képviseli: Molnár Áron 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Deszk Község Önkormányzata 

Képviseli : Király László 

 

P.H. 

 

Aláírás: …….………………………… 

              Dóc Községi Önkormányzat 

Képviseli: Turda Gábor  

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviseli: Sziráki Krisztián  

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Ferencszállás Községi Önkormányzat 

Képviseli: Jani János  

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Klárafalva Községi Önkormányzat 

Képviseli: Boros Zsolt 

 

P.H. 

 

 

 

Aláírás: ……………………………… 

                    Röszke Község Önkormányzata 

Képviseli : Borbásné Márki Márta 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Sándorfalva Városi Önkormányzat 

Képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna 

Mária  

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Szatymaz Községi Önkormányzat 

Képviseli: Barna Károly 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Szeged MJV. Önkormányzata 

Képviseli: Dr. Botka László István 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

                Tiszasziget Községi Önkormányzat 

Képviseli: Ferenczi Ferenc 

 

P.H. 

 

 

Aláírás: ……………………………… 

                 Újszentiván Községi Önkormányzat 

Képviseli: Putnik Lázár 

 

 

Aláírás: …………………………… 

               Kübekháza Községi Önkormányzat 

Képviseli: Dr. Molnár Róbert 

 

P.H. 

 

                 Aláírás: ……………………………… 

                Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

Képviseli: Szász János Attila 

 

P.H. 

 

P.H. 

 

 

                       Aláírás: ……………………………… 

                        Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Gyuris Zsolt  

 

P.H.
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1. sz. függelék a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásához  

 

Társulás tagjainak neve Székhelye Képviselője 
Lakosságszám 

(2019. 01.01.) 

 
 

Sor-

szám 

Név Irányító-

szám 

Település Cím Képviselő neve    Fő 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat 6750 Algyő Kastélykert utca 40. Molnár Áron 5 473 

2. Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk Tempfli tér 7. Király László 3 909 

3. Dóc Községi Önkormányzat 6766 Dóc Alkotmány utca 17. Turda Gábor 745 

4. Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat 

6781 Domaszék Köztársaság tér 1. Sziráki Krisztián 5114 

5. Ferencszállás Községi Önkormányzat 6774  Ferencszállás  Szegedi utca 53. Jani János  645 

6. Klárafalva Községi Önkormányzat 6773 Klárafalva Kossuth utca 171. Boros Zsolt Mihály 516 

7. Kübekháza Községi Önkormányzat 6755 Kübekháza Petőfi tér 2. Dr. Molnár Róbert 1 573 

8. Petőfiszállás Községi Önkormányzat 6113 Petőfiszállás Kossuth Lajos utca 6. Szász János Attila 1 568 

9. Röszke Község Önkormányzata 6758 Röszke Felszabadulás utca 84. Borbásné Márki Márta 3 583 

10. Sándorfalva Városi Önkormányzat 6762 Sándorfalva Szabadság tér 1. Gajdosné Pataki 

Zsuzsanna Mária 

8 348 

11. Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz Kossuth utca 30. Barna Károly 4 936 

12. SZMJV Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10-11. Dr. Botka László 162 868 

13. Tiszasziget Községi Önkormányzat 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Ferenczi Ferenc 1 793 

14. Újszentiván Községi Önkormányzat 6754 Újszentiván Felszabadulás utca 7. Putnik Lázár 2 028 

15. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 6792 Zsombó Alkotmány utca 3. Gyuris Zsolt 3 536 

 Összesen:     206 636 
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2. számú függelék  

 

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásához 
 

 a 2020. január 01-jétől érvényes kormányzati funkciók szerinti besorolás 
  
Az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben 

kihirdetett, 2019. január 1-jétől érvényes, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységi besorolása, 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

 

Államháztartási szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 

Kormányzati funkciók megnevezése: 
 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232  Start-munka program- téli közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása  

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása  

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

076010 Egészségügy igazgatása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 

101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
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102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102031 Idősek nappali ellátása 

102032 Demens betegek nappali ellátása 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104043 Család és gyermekjóléti központ 

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107052 Házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
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3. számú függelék  
 

FELHATALMAZÁS 

 

 

 

…………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………… 

A számlavezető pénzintézet neve és címe 

 

 

 

A Szegeden, ………………. napján kelt ……………………….. pontja 

alapján ………………………………………………..polgármester) felhatalmazza Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulása (6772 Deszk, Tempfli tér 7., bankszámlaszáma: 12067008-00108902-01700002, 

képviseli Dr. Botka László elnök), mint jogosultat, hogy a jelen társulási megállapodásból eredő lejárt 

követelését a ………………………………………..pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön 

engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti elévülési határidőn belül. 

A teljesítési értékhatár összege és pénzneme: …………………………………………(eseti) 

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszűnteti, új számlát 

nyit, erről a tényről és annak adatairól a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását írásban tájékoztatja, 

továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a pénzintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás 

jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

 

 

Kelt: ………………………………., …………év ……………………hó …….. nap 

 

 

 

    ….…………………………………………………. 

    A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása csak a 

számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 

 

 

……………………………………………… 

A számlavezető pénzintézet 

cégszerű aláírása és bélyegzője 

  

 


