
 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
17/2009. (IX.30.)Ör 
a Képviselı-testület 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított  
4/2007. (III.28.)Ör módosítása 

 
 
Apátfalva Község Önkormányzat a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló - többször módosított - 4/2007. (III.28.)Ör (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a 
következı rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
(1) A 2.§ (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
Apátfalva Község Képviselı-testülete “Apátfalva Község Díszpolgára” kitüntetı címet 
alapított. Az adományozás feltételeit a módosított 14/2003.(05.07.) sz. ÖR tartalmazza. 
 
(2) A 2.§ (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
Apátfalva Község Önkormányzat egyéb kitüntetı címeirıl, azok adományozásának 
szabályozásáról a többször módosított 18/2003.(05.07.) sz. ÖR. rendelkezik. 
 

2. § 
 
Az 5.§ (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át: 
 

a) a rendeletalkotás, 
b) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá a törvény által 

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, 
c) helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek 

meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása, 
d) gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló 

beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv 
jóváhagyása, a képviselı-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a 
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és 
átadása, 

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozás, 

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, 

g) intézmény alapítása, 
h) közterület elnevezése, emlékmő állítása, 
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 
j) a bíróságok ülnökeinek jelölése, 
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, 

ellátási szolgáltatási körzeteirıl, ha a szolgáltatás a települést is érinti, 
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat 



álláspontjának a kikérését írja elı, 
m) a települési képviselı, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; az Ötv. 

33/A. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a 
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés, 

n) amit törvény a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
 

3. § 
 

A 7. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
A képviselı-testület évente a munkatervében meghatározott számú, de legalább 6 ülést tart. A 
munkatervben elı nem irányzott idıpontban is ülést kell tartani akkor, ha azt a polgármester, 
valamely bizottság, vagy megválasztott képviselık egynegyede, népi kezdeményezés (ha 
ennek feltételei - a népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 15/2000.(06.28.) sz. ÖR. 
rendeletben elıírt feltételei fennállnak), az Ötv. 99. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti 
kezdeményezés esetén. 
 

4. § 
 

A 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
A munkaterv tervezetének az összeállításához javaslatot kell kérni: 

-  a képviselı-testület tagjaitól, 
       -   a bizottságok elnökeitıl, 
       -   a bizottságok tagjaitól, 
       -   a parlamenti pártok helyi szervezeteitıl, 
       -   cigány kisebbségi önkormányzattól, 
       -  a román kisebbségi önkormányzattól, 
       -  a civil és társadalmi szervezetek helyi képviseletétıl, (2. sz. függelék) 
       -   a nemzetiségi- és etnikai kisebbségi szervezetek helyi szervezeteitıl, 
       -   az intézményvezetıktıl.  
 

5. § 
 

A 10. § a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 
Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. 
 

6. § 
 

A 11. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
A képviselı-testületi ülésen – meghívó kézhezvételével – meg kell jelenniük az általános 
igazgatási fıelıadó és a fıkönyvelıi munkakört betöltı köztisztviselıknek. 
 

7. § 
 

A 17. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
A képviselı-testület határozatot és végzést hoz, valamint rendeletet alkot. 
 

8. § 
 

A 29. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 



A képviselı-testület a 7. számú melléklet szerinti elnevezéső és feladatkörő bizottságokat 
hozza létre. A bizottságok tagjainak névsorát a 3. számú függelék tartalmazza. 
 

9. § 
 

(1) A 35. § (1) bekezdés b.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
A jegyzı – vezeti a képviselı-testület hivatalát az Ötv. 36. § (2) bekezdésében foglaltakon 
túlmenıen: 
b) rendszeres tájékoztatást ad a képviselı-testületnek és bizottságainak az 

önkormányzat hatásköreit és feladatait érintı jogszabályokról, rendeletekrıl és azok 
módosításairól. 

 
(2) A 35. § (1) bekezdés g.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

(A jegyzı – vezeti a képviselı-testület hivatalát az Ötv. 36. § (2) bekezdésében foglaltakon 
túlmenıen) 
g) a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi tekintetében gyakorolja a munkáltatói 

jogokat, amelyhez a polgármester által a 33. § (3) bekezdés j.) pontjában 
meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges. 

 
10. § 

 
A 40. § (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanvagyonról készített ingatlanvagyon-katasztert a 
Polgármesteri Hivatal folyamatosan vezeti. 

11. § 
 

A 60. § helyébe a következı rendelkezés lép: 
Az együttes ülés jegyzıkönyvét az együttes ülést követı 15 napon belül az érintett 
önkormányzat két példányban készíti el. Az eredeti példányt a jegyzı köteles megırizni, a 
másik példányt a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak küldi meg. 

 
12. § 

 
A 64. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
Az együttes ülésre állandó meghívott: 
     - polgármester, 
     - alpolgármester, 
     - jegyzı, 
     - fıkönyvelı, 
     - intézményvezetık, 
     - kisebbségi önkormányzatok elnöke. 
 

13. § 
 

A 65. § (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
Az együttes bizottsági ülés vezetésére, a tanácskozás rendjére, a döntéshozatalra 
értelemszerően az SZMSZ 53. § – 60. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

14. § 
 



(1) A 66. § (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
     A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata munkaidı alatt megtekinthetı a 

polgármesteri hivatalban és a községi könyvtárban a nyitva tartás ideje alatt. 
 
(2) A 66. § (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
     A Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékleteinek és függelékeinek jegyzéke: 
     a) Mellékletek: 

1. sz.  
  
      2. sz. Az országgyőlési képviselı és a Csongrád Megyei Közgyőlés tagjának név-  
  és címjegyzéke 
 
      3. sz. Az önkormányzat feladat- és hatáskörei 
 
      4. sz. A képviselı-testület átruházott hatáskörei 
 

5. sz. Apátfalva Község Képviselı-testületének Szabályzata a képviselı-testület elé 
kerülı elıterjesztések összeállításának, a határozatok végrehajtásának és a 
végrehajtásról történı beszámolásnak a rendjérıl 

 
      6. sz. A képviselı-testület hatályos rendeletei 
 
      7. sz. A képviselı-testület állandó bizottságai és azok feladata 
   
      8. sz. A polgármester feladat- és hatásköre 
 
      9. sz. A jegyzı feladat- és hatásköre 
 
     10. sz. Az önkormányzat hatósági és nem hatósági igazgatási társulásainak jegyzéke 
 

 11. sz.  
 
 12. sz.       Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselı-testülete 

mőködési feltételeinek biztosítása 
 
 13. sz.  
 
 14. sz.        Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzat képviselı-

testülete mőködési feltételeinek biztosítása 
 
b) Függelékek: 
1. sz. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjainak név- és 

címjegyzéke 
  
      2. sz. Apátfalva községben mőködı politikai pártok, civil szervezetek, egyesületek és  
                       alapítványok 
 

 3. sz. A bizottsági tagok név- és címjegyzéke 
 



  4. sz. Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat megnevezése, székhelye, 
levelezési címe. 

 Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselık név- és címjegyzéke 
 
 5. sz. Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzat megnevezése, 

székhelye, levelezési címe 
  Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselık név- és címjegyzéke 
 

Módosuló elnevezések 
 

15. § 
 
(1) A Rendeletben és mellékleteiben a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal elnevezés 

helyett a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal elnevezést kell érteni. 
 
(2) A Rendeletben az Apátfalva Község Önkormányzata elnevezés helyett az Apátfalva 

Község Önkormányzat elnevezést kell érteni. 
 

Módosuló mellékletek 
 

16. § 
 

(1) A Rendelet 3. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelıen módosul. 
 
(2) A Rendelet 5. számú melléklete II. fejezet 2.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

A költségvetést érintı, anyagi fedezetet igénylı javaslatot a fıkönyvelıvel egyeztetni 
kell, aki ennek megtörténtét az elıterjesztés tervezetén aláírásával igazolja. 

 
(3) A Rendelet 6. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletének megfelelıen módosul. 
 
(4) A Rendelet 7. számú melléklete Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata:"Dönt a 

3/2007. (II.28.)Ör a szociális rászorultságtól függı pénzbeni és természetben nyújtott 
ellátások 2. § alapján" alcím és az azt követı rendelkezések helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
Dönt a szociális rászorultságtól függı pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról szóló 
többször módosított 3/2007. (II.28.)Ör 2. § alapján 
 
-   lakásfenntartási támogatás, 
-   átmeneti segély,  
-   temetési segély, 
-   gyógyfürdı ellátás  iránt benyújtott kérelmek ügyében, 
-   véleményezi a kamatmentes kölcsön iránti kérelmek 
    elıterjesztéseit. 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl a Bizottság a képviselı-testületnek folyamatosan 
beszámol. 
 
(5) A Rendelet 8. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletének megfelelıen módosul. 
 



(6) A Rendelet 9. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletének megfelelıen módosul. 
 
(7) A Rendelet 10. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletének megfelelıen módosul. 
 
(8) A Rendelet 11. számú melléklete e rendelet 1. számú függelékébe kerül át. 
 
(9) A Rendelet 13. számú melléklete e rendelet 2. számú függelékébe kerül át. 
 

Záró rendelkezés 
 

17. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a módosítással nem érintett rendelkezések 
továbbra is hatályosak. 

(2) Egyidejőleg hatályát veszti a 20/2007.(IX.26.) Ör 2. és 4. §-a, a 4/2007. (III.28.)Ör. 2.§ 
(3)-(4) bekezdései, 5.§ (4) bekezdése, 7.§ (1) bekezdése, 8.§ (2) bekezdése, 11.§ (2) 
bekezdése, 17.§ (1) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés b.) és g.) pontjai, 40.§ 
(3) bekezdés, 60.§, 64.§ (1) bekezdés, 65.§ (3) bekezdés, 66.§ (3)-(4) bekezdései, 11. és 
13. mellékletei. 

 
 
 
 
 
          Varga Péter      Sajtos László 
   polgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 
 
 
 

Az önkormányzat feladat- és hatáskörei 
 

 
 
 
Lásd: Hatásköri jegyzék 
 
 
         A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke. 
 
         Az önkormányzatokért felelıs minisztérium hivatalos kiadványa.  
 
(Ezt követıen lásd a negyedévente megjelenı számokat!) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 

Apátfalva Község Önkormányzatának  
hatályos rendeletei 

 
1.) Apátfalva Község 5/1994.(03.28.)sz. ÖR Apátfalva község címerérıl  zászlajáról és ezek 

használatáról 

2.)  Apátfalva Község Képviselı-testületének 12/1998.(08.25.)sz. ÖR a mezei ırszolgálatról 

 Módosítása: 23/1998.(12.15.) ÖR 

      25/1999.(12.21.) ÖR  
      16/2005. (X.26.) Ör 
      30/2008.(XII.17.)Ör 

3.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 17/1998.(11.24.) sz. ÖR a települési képviselık, 
bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl  

      Módosítás:  6/2008. (II.27.) Ör 

4.) Apátfalva Község Képviselı-testületének a 22/1999.(12.21.) sz. ÖR a közterület 
használatáról és a közterület használati díjról  

      Módosítás: 11/2005. (VIII.31.) Ör  
                         18/2008. (V.28.)Ör 

5.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 3/2000.(03.01.)sz. ÖR a lakáscélú 
támogatásokról 

      Módosítás:   22/2003.(06.25.) ÖR  

6.) Apátfalva Község Képviselı-testületének a 15/2000. (06.28.) sz. ÖR helyi népszavazásról 
és népi kezdeményezésrıl szóló  

7.) Apátfalva Község Képviselı-testületének a 20/2000. (08.30.) sz. ÖR Országzászlóra 
vonatkozó elıírásokról és feltételekrıl, a középületek és közterületek fellobogózásáról        

      Módosítás:  24/2003.(06.25.) ÖR 
8.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 26/2000. (11.29.)sz. ÖR a helyi 
közmővelıdési   feladatok ellátásáról 
Módosítás: 21/2003.(06.25.)sz. ÖR  

9.)  Apátfalva Község Képviselı-testületének 13/2001.(10.31.)sz. ÖR. a köztisztviselıknek 
adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti 
támogatásokról szóló ÖR 

      Módosítás: 25/2003.(06.25.) ÖR  

10.)Apátfalva Község Önkormányzata 15/2001.(12.19.)sz. ÖR az ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról 

       Módosítás:    27/2008. (XII.17.) Ör 

11.)  Apátfalva Község képviselı-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
3/2002.(02.27.) ÖR 

         Módosítás:   25/2008. (XII.17.) Ör 
12.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 4/2003.(02.26.) sz. ÖR a kötelezı    

kéményseprı-ipari közszolgáltatásról 
         Módosítás:  7/2009.(IV.01.) Ör   
 
 



    
13.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 10/2003.(05.07.)sz. ÖR az állatok tartásáról 
       Módosítás:  30/2003.(10.01.) ÖR  
                 
14.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 11/2003.(05.07.) sz. ÖR a közterületek 

tisztántartásáról, a vízelvezetı árkok tisztántartásáról és a házi szemét elhelyezésérıl 
 

15.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 12/2003.(05.07.)sz. ÖR a saját gépjármő 
hivatalos célra   történı üzemanyagköltség-térítésérıl 

  
16.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 14/2003.(05.07.)sz. ÖR a díszpolgári cím    

adományozásáról 
       Módosítás: 7/2007. (III.28.)Ör 

 
17.)  Apátfalva Község Képviselı-testületének 15/2003.(05.07.)sz. ÖR a közoktatásról 
        

                       18.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 16/2003.(05.07.)sz. ÖR a Polgármesteri 
Hivatal ügyrendjérıl 

 
19.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 18/2003.(05.07.)sz. ÖR Apátfalva kitüntetı 

címeirıl 
         Módosítás:  13/2006. (VIII.01.) Ör 
                               8/2007. (III.28.)Ör 
 
20.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 19/2003.(06.25.) sz. ÖR Apátfalva Község  

vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
        Módosítás: 16/2008. (X.01.)Ör 
                             3/2009. (II.24.)Ör 
 

   21.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 28/2003.(08.27.)sz. ÖR a gyermekintézmények 
étkezési térítési díjáról  

        Módosítás: 11/2009. (VIII.01.) Ör  
 

   22.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 31/2003.(11.05.)sz. ÖR Apátfalva község 
közigazgatási területének háziorvosi körzetekre történı felosztásáról 

 
23.) Apátfalva Község Képviselı-testületének a 34/2003.   (12.17.) ÖR  a helyi iparőzési 

adóról   
   Módosítás: 27/2004.(XII.22.)Ör  

       25/2006.(XII.20.)Ör 
       31/2007. (XII.19.)Ör  

                        24.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 39/2003.(12.17.)ÖR a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
Módosítás:      28/2008.(XII.17.)Ör 

 
                        25.) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselı-testülete 17/2005. (X.26.) Ör az   

elektronikusan végezhetı  közigazgatási hatósági eljárási cselekményrıl 
 

26.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 25/2005. (XII. 21.) Ör a 
temetırıl és a temetkezésrıl 



     
27.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2006. (III.29.) Ör a   

luxusadóról 
 

                       28.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2006. (VI. 28.) Ör Apátfalva 
Község Építési Szabályzatáról 

 
29.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2007. (I.31.) Ör a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról  
          
30.) Apátfalva Község Képviselı-testületének 3/2007.(II.28.) Ör a szociális rászorultságtól 

függı pénzbeni és  természetben nyújtott ellátásokról    
        Módosítás: 6/2009. (IV.01.)Ör 
                           9/2009. (IV.29.)Ör 
 
31.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (III.28.) Ör. Szervzeti 

és Mőködési Szabályzata 
         Módosítás: 15/2007. (V.30.)Ör 
                            20/2007. (IX.26.)Ör 
 
32.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı 
térítési díjakról 

         Módosítás:   2/2009. (II.25.)Ör 
                            12/2009.(VII.28.)Ör 
 
33.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 1/2008. (II.06.)Ör Apátfalva 

Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl 
         Módosítás: 21/2008. (XI.26.)Ör  
                          5/2009. (IV.01.)Ör  
 
34.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülte 17/2008. (X.01.)Ör települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl 
         Módosítás: 26/2008. (XII.17.)Ör 
 
35.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2008. (X.01.)Ör az útépítési 

hozzájárulásról 
         Módosítás: 13/2009. (VII.28.)Ör 
 
36.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2008. (X.29.)Ör a Bursa 

Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás és a 
pályázatok elbírálásának helyi szabályairól 

 
37.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2008. (XI.26.)Ör Apátfalva 

község helyi építészeti örökségének védelmérıl 
 

   38.)  Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.28.)Ör az 
önkormányzat 2009. évi költségvetése 

        Módosítás: 10/2009. (V.27.)Ör 
      14/2009. (VIII.26.)Ör 



   15/2009. (IX.01.)Ör 
 

39.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2009. (II.25.)Ör 
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról  

40.)Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (IV.29.)Ör a 2008. évi   
költségvetési zárszámadásról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. melléklet 
 

 
 
 

A polgármester feladat- és hatásköre 
 
 
 

Lásd: Hatásköri jegyzék 
 
 
 A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke. 
 
                     Az önkormányzatokért felelıs minisztérium hivatalos kiadványa.  
 
 
 
(Ezt követıen lásd a negyedévente megjelenı számokat!) 
 
 
 

 
 

4. sz. melléklet 
 

 
A jegyzı feladat- és hatásköre 

 
 
 
Lásd: Hatásköri jegyzék 
 
 
 A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke. 
 
                     Az önkormányzatokért felelıs minisztérium hivatalos kiadványa.  
 
 
 
(Ez követıen lásd a negyedévente megjelenı számokat!) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5. sz. melléklet 
 

Az önkormányzat hatósági és nem hatósági igazgatási  
társulásainak jegyzéke 

 
 
1) 43-as Fıközlekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
 
2.) Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
 
3.) Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) 
 
6.) Makói Kistérség Többcélú Társulása (248/2003. (12.09.) határozat) 
 
7.) “Csanád” Mikrotérségi Általános Iskolai Intézményi Társulás (42/2009. (03.31.) Kt.h.) 
         
8.) “Csanád” Mikrotérségi Óvodai Intézményi Társulás (38/2009. (03.31.) Kt.h.) 
 
9.) Makói Kistérség Pedagógiai Szakszolgálati Társulása (104/2004. (06.25.) sz. határozat) 
 
10.) Makói Kistérség Belsı Ellenırzési Társulása (105/2004. (06.25.) sz. határozat) 
 
11.) Makói Kistérség Gyermekjóléti Intézményi Társulása (106/2004. (06.25.) sz. határozat) 
 
12.) Makói Kistérség Közútfenntartási Társulása (107/2004. (06.25.) sz. határozat) 
 
13.) Makói Kistérség Orvosi Ügyeleti Feladatok Ellátási Társulása (109/2004. (06.25.) sz. 

határozat) 
 
14.) Makói Kistérség Úszásoktatási Társulása (214/2004 (11.30.) sz. határozat) 
 
15.) Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás (71/2005. (05.19.) sz. határozat)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. függelék 
 
 
 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat megnevezése,  
székhelye, levelezési címe 

 
 

Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselık név- és címjegyzéke 
 

 
Neve:                         Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Székhelye:  6931 Apátfalva, Rákóczi u. 30. 

Levelezési címe: 6931 Apátfalva, Rákóczi u. 30. 

Telephelye:  Apátfalvi Cigány Önkormányzat Közösségi Háza 

   6931 Apátfalva, Rákóczi u. 30. 

   Tel.: (62) 520-065, Fax: (62) 520-043, 06-70/328-9781 

   E-mail: romanikrisz@freemail.hu 

 

 Név    Lakcím   Telefonszám 
Károlyi Sándor        06-70/328-9781 
elnök         6931 Apátfalva, Csokonai u. 35.   
 
Károly János 
elnökhelyettes              6931 Apátfalva, Széchenyi u. 176. 06-62/260-891  
 
Nagy Zoltán          
képviselı        6931 Apátfalva, Toldi u. 8.  06-30/686-3956 
 
Ifj. Károlyi Sándor 
képviselı        6931 Apátfalva, Csokonai u. 3.   06-30/946-4225  
    
Bíró Ferencné 
képviselı        6931 Apátfalva, Kereszt u. 64.       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. függelék 
 
 
 

Apátfalva Község Települési  Román Kisebbségi Önkormányzat megnevezése,  
székhelye, levelezési címe 

 
 

Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselık  név- és címjegyzéke 
 

 
Neve.                          Apátfalva Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 

Székhelye:  6931 Apátfalva, Templom u. 69. 

Levelezési címe: 6931 Apátfalva, Templom u. 69. 

   Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 

 

 

 Név    Lakcím   Telefonszám 
Duma János  
elnök         6931 Apátfalva,  Kereszt u. 21.  06-20/568-2646 
 
Duma Jánosné 
elnökhelyettes              6931 Apátfalva, Kereszt u. 21.  06-20/366-1680  
 
Szécsi Ilona                      
képviselı        6931 Apátfalva, Rákóczi u. 29. 
 
Vancsóné Cheres Felícia 
képviselı        6931 Apátfalva, Kossuth u. 116.  
 
 


