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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes város, Árpádhalom község, Derekegyház község, Eperjes község, 
Fábiánsebestyén község, Nagymágocs nagyközség, Nagytőke község (később csatlako-
zott Szegvár nagyközség) önkormányzati képviselő-testületei 1996–1997. évben létrehoz-
ták a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 
Tf tv.) 10.§-ában kapott felhatalmazás alapján egymással társulva a települések összehan-
golt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítá-
sát szolgáló közös pénzalap megteremtése érdekében a Szentes és Térsége Területfej-
lesztési Önkormányzati Társulást.  
 
Az időközben módosult Tf. tv. 10/A.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
"A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesz-
tési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fej-
lesztési tanács működik." 
 
A Tf. tv. 10/G.§ /1/ bekezdése a következőket tartalmazza:  
" Azokban a kistérségekben, ahol a kistérség valamennyi települési önkormányzatának 
részvételével külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás működik, a 
kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el az e törvényben 
meghatározott feladat- és hatáskör, továbbá eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásá-
val."  
 
Szentes város és a térség települései 2004. június 25-én létrehozták a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulását. A társulást létrehozó önkormányzatok a társulási megállapodás III. 
fejezet 3.7. pontjában vállalták a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátását. Ennek kö-
vetkeztében megállapítható, hogy a Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás feladatait tekintve kiürült, azt a Többcélú Társulás vette át, így a Területfejlesztési 
Társulás fenntartása feleslegessé vált.  
 
A Területfejlesztési Társulás társulási megállapodása nem rendelkezik a társulás megszű-
nésére vonatkozólag, ezért a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ /1/ bekezdés b.) pontja alkalmazandó, mely szerint 
megszűnik a társulás, ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszünteté-
sét.  
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Ebből következik, hogy a Területfejlesztési Társulás minden tagjának ki kell mondania a 
Társulás megszűnését. Jelen előterjesztésben ezt kérem Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületétől. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Területfejlesztési Társulás 
megszüntetésének kimondásával egyidejűleg jelentse ki azt is, hogy a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulását a Területfejlesztési Tárulás jogutódjának tekinti.  
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulá-

sairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ /1/ bekezdés b.) pontja 
alapján elhatározza a Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
megszüntetését.  

 
A Társulás azzal a nappal tekinthető megszűntnek, amikor a Társulás tagjainak mind-
egyike kimondja a Társulás megszüntetését. 

 
2.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2004. június 25-én a térség önkormányzati képvi-

selő-testületei által létrehozott Szentes Kistérség Többcélú Társulását a Szentes és Tér-
sége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódjának tekinti.  

 
3.) A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának vezetőjét, hogy 

a kistérség valamennyi képviselő-testületének hasonló tartalmú határozatának meghoza-
talát követően a határozatokat küldje meg a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatósága (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) és a Csongrád Megyei Közigazgatási Hi-
vatal (6720 Szeged, Rákóczi tér 1.) részére. 

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Területfejlesztési Tanácsa  
     Szentes, Kossuth tér 5. 
2./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – Szentes, Kossuth tér 5. 
3./ Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal – 6720 Szeged, Rákóczi tér 1. 
4./ Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája 
5./ Szentes Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodája 
 
 
Szentes, 2005. április 11. 
 
 
 
 
 Szirbik Imre 
 


