2.
ELŐTERJESZTÉS
Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy:

Polgármesteri
beszámoló
a
társulások
működéséről a 2015. október 16. - 2016. október
14. közötti időszakban

Iktatószám:

3-154/2016.

Melléklet:

---

Felelős:

Dr. Török Éva aljegyző, Burunkai Zsoltné
önkormányzati irodai referens, Sipos Hajnalka
titkársági ügyintéző

Véleményezésre megküldve:

PTB

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2016. október 17.

Sándorfalva Város
Polgármesterétől

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
: 62 /572-961
Fax: 62 /572-976
E-mail cím: polghiv@sandorfalva.hu

Iktatószám: 3-154/2016.
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulások
működéséről a 2015. október
16.– 2016. október 14. közötti
időszakban
Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Sándorfalva
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14.
pontjában foglalt rendelkezés alapján a Polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek
a társulások működéséről.
Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve számolok be a 2015. október 16. - 2016.
október 14. közötti időszakra vonatkozóan négy Társulásunk, a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás és a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó
Társulás működésére vonatkozóan, mely két utóbbiban Önkormányzatunk gesztor feladatokat
lát el. A döntést igénylő társulási előterjesztéseket önálló napirendként a Képviselő-testület
tárgyalta, illetve polgármesteri beszámolómban rendszeresen ismertettem.
Az Önkormányzat az alábbi Társulások tagja:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2004. év óta
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 2004. év óta
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz -, Csatorna Beruházó Társulás 2010. év óta.
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. év óta
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Sándorfalva Város Önkormányzata 2004. év óta tagja a társulásnak. A Többcélú Társulás
éves munkaterv alapján tartja a Polgármesterek Tanácsa üléseit, melyeken rendszeresen részt
veszek.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülései és döntései:
2015. november 24-én 9 napirendi pontot tárgyalt a Tanács többek között a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása, Sándorfalva Városi Önkormányzat és a Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola által kötött közoktatási együttműködési

megállapodás módosításának jóváhagyását, valamint Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Óvodái engedélyezett közalkalmazotti álláshelyei módosításának jóváhagyását is.
2016. február 23-án a Tanács megállapította a 2016. évre fizetendő tagdíjat, elfogadta a
2016. évi költségvetését, módosította a Közbeszerzési Szabályzatát és a Társulás társulási
megállapodás módosítását. Módosították az Egyesített Szociális Intézmény, a Szociális
Szolgáltató Központ és a Társulás Óvodái alapító okiratát. Jóváhagyták a Koordinációs
Központ és a társulás fenntartásában lévő intézmények által kötött munkamegosztási
megállapodást, valamint tájékoztatót hallhattak a kistérségi pályázatokról.
Május 31-én elfogadták a Tanács 2015. évi költségvetése előirányzat módosítását, a 2015. évi
költségvetései beszámolót és a 2015. évi Belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést.
Módosították az Egyesített Szociális Intézmény, a Szociális Szolgáltató Központ alapító
okiratát. Jóváhagyták az Egyesített Szociális Intézmény, a Szociális Szolgáltató Központ
2015. évi szakmai beszámolóját, valamint tájékoztatót hallhattak a kistérségi pályázatokról.
Július 4-én jóváhagyták a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása
módosítását
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2015.(IX.24) Kt. határozatával
döntött a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával 2007. június 6. napján kötött
megállapodásának felmondásáról, mely a Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola
üzemeltetési feladatainak ellátását és a Sándorfalvi Pipacs Óvoda fenntartói jogát érintette,
azokat az önkormányzatunk visszakérte, fenntartói jogát a jövőben önállóan kívánná
gyakorolni. Az SZKTT Polgármesterek Tanácsa 48/2015.(IX.28.) P.T. határozatával a
sándorfalvi döntést elfogadta és a Pipacs Óvoda esetében a tagintézmény 2016. augusztus 31.
napjával történő megszüntetését vállalta, a fenntartói jog visszaadásával egyetértett.
A képviselő-testület e tárgyban hozott döntése a következő alakalommal, már – mintegy az
előző döntés végrehajtásaként - az SZKTT-vel kötött megállapodás módosításáról szólt. A
170/2015.(XI.26.) Kt. határozattal jóváhagyott „Együttműködési Szerződés Módosítása”
rendelkezik az iskolára vonatkozó üzemeltetési jog és az óvodára vonatkozó fenntartói jog
visszaadása mellett a fenntartási időszakban lévő Európai Uniós projektekből eredő
kötelezettségek önkormányzatunk általi átvállalásáról is.
Az önkormányzati belső ellenőri feladatokat is a Kistérség látja el.
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (továbbiakban: DARKT) a tag
települések szúnyoggyérítése céljából alakult 2004. évben Mártélyon. 2008. január 1-től
Sándorfalva Város Önkormányzat látja el a gesztor település feladatait. A Társulásnak
jelenleg is 21 tagönkormányzat tagja.
A Társulás legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a
társulási megállapodás mellékletében felsorolt személyek, 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 társulás
tagjainak a szavazati arányait – a lakosságszám alakulását figyelembe véve - 4 évenként, a
Társulási Tanács határozatával módosítja.
A Társulási Tanács éves munkatervében meghatározott időpontokban tartja rendes üléseit.
A Társulás éves költségvetésből gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás működésével kapcsolatos jogiadminisztrációs és pénzügyi-gazdálkodási tevékenységekre.

A Társulás vagyona, működésének pénzügyi alapjai:
A Társulás feladatai ellátásához és a működéséhez szükséges saját pénzalappal rendelkezik.
A Társulás bevételei:
 a társult önkormányzatok által fizetendő tagdíj, illetve
 a különböző pályázatokon elnyert támogatások
A Társult települési önkormányzatok által fizetendő tárgyévi éves tagdíj mértéke 1,Ft/állandó lakosságszám.
A Társulás megalakulása óta - kivéve az utóbbi két évet- minden évben sikeresen pályázott a
Magyar Turizmus Zrt. által kiírásra kerülő csípős szúnyoggyérítési pályázatokon.
A Kormány az 1195/2016. (IV.13). sz. kormányhatározat értelmében az idei esztendőben
teljes egészében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe utalta az
országos szúnyoggyérítést, így a tagtelepülések ebben az évben nem pályázhattak a Magyar
Turizmus Zrt. szúnyoggyérítési pályázatára.
A Társulási üléseken többször elhangzott, hogy a legtöbb településen elég a
Katasztrófavédelem általi gyérítés, illetve a településekre jutó pályázati összeghez a
településeknek önerőt kell hozzátenni, melyet a legtöbben nem tudnak kigazdálkodni.
A fentiekre tekintettel javaslatot tettem a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
megszűntetésére, melyet először a Társulási Tanácsnak kell elfogadnia, utána kerül a javaslat
a képviselő-testületek elé.
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Tanács ülései és döntései
2015. december 25-én a Társulás elfogadta 2016. évi munkatervét. 2016. február 10-én
elfogadta a 2015. évi költségvetés I.sz. módosítását, majd megalkotta 2016. évi
költségvetését. 2016. április 20-án elfogadta a Társulás 2015. évi költségvetésének
zárszámadását.
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz -, Csatorna Beruházó Társulás
Társult önkormányzatok az Mötv. alapján a társult önkormányzatok közigazgatási területén új
közműves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek kiépítése érdekében önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező társulást hoztak létre.
Az Mötv. 94. § (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely
a társult Tagok képviselő-testületei által delegált polgármesterekből áll.
A Társulási Tanács éves munkatervében meghatározott időpontokban tartja rendes üléseit.
A Társulás éves költségvetésből gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás működésével kapcsolatos jogiadminisztrációs és pénzügyi-gazdálkodási tevékenységekre.
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz -, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Tanács ülései
és döntései:

2015. november 25-én a Társulás meghatározta 2016. évi működési hozzájárulását, valamint
elfogadta 2016. évi munkatervét. December 21-én a Társulás áttekintette a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosítószámú Sándorfalva-Szatymaz Települési agglomeráció
szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítési-kiviteli szakasz zárási feladatait.
2016. február 10-én a Társulás elfogadta a 2015. évi költségvetésének II. sz módosítását,
valamint a 2016. évi költségvetését. Március 30-án elfogadta a Társulás 2016. évi
közbeszerzési tervét. Április 27-én döntött a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról,
valamint elfogadta a 2015. évi közbeszerzési statisztikai összegzést. Június 29-én a Társulás
2016. évi költségvetésének I.sz. módosításáról döntöttek, valamit elfogadták a
szennyvízberuházás projekt aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót. Július 27-én rendkívüli
ülésen döntött arról, hogy előzetes bizonyítási eljárás lefolytatásában megbízási szerződést köt
dr. Ollé György ügyvéddel, valamint igényérvényesítést indított a Társulat felé. Szeptember
28-án a Társulás elfogadta 2016. évi I. félévi beszámolóját.
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás:
Az ISPA Konzorcium tagönkormányzatok által aláírt dokumentumok alapján a Dél-Alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. március 6.-án alakult meg, 33 település alkotja,
amely mintegy 262.000 lakost jelent összességében. A Társulás székhelye a Szeged,
Városgazda sor 1. szám alatt található. A társulási éves tagdíj lakosság arányosan kerül
meghatározásra, amely Sándorfalva esetében 1.358.901 Ft. Tagdíj fizetési
kötelezettségünknek eleget tettünk, elmaradása településünknek nincs.
A jelenleg is folyó KEOP – 1.1.1/C/13-2013-0004. pályázat a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel projekt keretein belül történt meg – illetve jelenleg is folyamatban van a településeken hulladékgyűjtő edényeknek az ún. chip-el történő ellátása, a külterületi
lakosokat érintően a zsákos gyűjtés helyett gyűjtőedényekre történő átállás.
A Társulás a pályázati erőforrásokból tudja megvalósítani azokat a hulladékgazdálkodással
összefüggő fejlesztéseket is, amelyeket a hulladéktörvényben illetve az általános
környezetvédelmi előírásokban a településeknek jelenleg és a jövőben meg kell felelniük,
mint ellátásért felelősöknek.
A projekt részei röviden összefoglalva:
- edénychip, az hulladékgyűjtő edények azonosíthatóvá tétele, amely a hulladék
gyűjtését teszi nyomon követhetőbbé,
- munkagépek beszerzése,
- egyes településeken a házi komposztálás bevezetése,
- a logisztikai költségek csökkentése érdekében járatoptimalizálás,
- házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (zsákos gyűjtés).
A Társulás 2016. évben 8 alkalommal tartott társulási ülést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
………../2016. (…….) Kt.
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulások működéséről a 2015. október
16.– 2016. október 14. közötti időszakban
Határozati javaslat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társulások - 2015. október
16.-2016. október 14. közötti időszakra vonatkozó - működéséről szóló polgármesteri
beszámolót jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző
3./ Irattár.
Sándorfalva, 2016. október 14.

Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

