2. melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
valamint óvodai ellátás céljából
(módosítással egységes szerkezetben)
A társulási megállapodás 3. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok képviselőtestületei az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 87. § alapján
a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott „szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások”, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott
„óvodai ellátás” közszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő ellátása céljából –
felülvizsgálva a feladatellátásra korábban kötött Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva
Önkormányzatainak a szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti feladatokat ellátó
önkormányzati társulására, valamint a közoktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó
társulási megállapodásaikat – jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre az
alábbiak szerint:
I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve

1. A Társulás neve: Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai
Önkormányzati Társulás
2. A Társulás székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
3. A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
a) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Képviselője: Szegvári Ernőné polgármester
b) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
Képviselője: Jani János polgármester
c) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
Képviselője: Fekete József polgármester
4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
a) Kiszombor
b) Ferencszállás
c) Klárafalva

4.081 fő
671 fő
534 fő

5. A Társulás irányítói joggal felruházott alapító szerve:
a) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
b) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
c) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
6. A Társulás jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező társulás. Működése során a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
7. A Társulás szakágazati besorolása:
841192 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8. A Társulás alapvető szakfeladata:
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
a társulás általános, ágazathoz nem köthető igazgatási tevékenységével
kapcsolatos bevételek és kiadások tervezése
9.

A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
II. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök:

1.

1

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában
meghatározott óvodai ellátás.

2. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módját a Társulási megállapodás
IV. Fejezete tartalmazza.
3.

2

4. A Társulás az 1. pont g) pontjában meghatározott feladatot a Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata által fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília
Napköziotthonos Óvoda intézménye útján látja el a Társulás tagjai részére.
III. A Társulás döntéshozó szerve:
1. A Társulási Tanács
a) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok
által delegált tagokból áll.
b) A Társulási Tanács minden tagjának egy és egyenértékű szavazata van.
c) A Társulás bélyegzője: „Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai
Önkormányzati Társulás” feliratú bélyegző, középen a székhely település
megjelölése.
2. A Társulási Tanács döntéshozatalának módja:
1
2
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a) A Társulási Tanácsot az elnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A
Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell
hívni. A Társulási Tanácsot össze kell hívni a Társulás bármelyik tagjának –
napirendet tartalmazó – indítványára, valamint a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére.
b) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
c) A Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat
Képviselő-testületétől
kapott
meghatalmazással
rendelkező
személy
helyettesítheti.
d) A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában - a 3. pontban
foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza.
3. Minősített döntéshozatal esetei:
a) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges
aa) költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,
ab) az általa alapított költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához,
módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
ac) az általa fenntartott költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés
kiszabásához,
ad) Társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához,
ae) tag kizárásához,
af) hitelfelvételhez.
b) A minősített többséghez a Társulási Tanács tagjai több mint felének igen szavazata
szükséges azzal az együttes feltétellel, hogy az általuk képviselt települések
együttes lakosságszámának meg kell haladnia a társulásban résztvevő települések
lakosságának több mint felét.
4.

A Társulási Tanács jegyzőkönyve
a) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell:
- a Társulási Tanács ülésének helyét, idejét,
- meghívottak és a meghívottakból jelenlévők nevét,
- javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendeket,
- előterjesztéseket,
- az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
- a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
- döntéshozatalban résztvevők számát,
- a szavazás számszerű eredményét,
- hozott döntéseket.

b) A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulási Tanács által esetenként
választott tag írja alá.
c) A jegyzőkönyv elkészítéséről a Tárulás székhely településének jegyzője
gondoskodik. A jegyzőkönyvet 15 napon belül a Csongrád Megyei
Kormányhivatalnak meg kell küldeni.
5. A Társulási Tanács elnöke
a) A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai közül maga választja az
önkormányzati ciklussal azonos időtartamra.
b) A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen:

-

összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó
javaslatokat,
képviseli a Társulást,
gyakorolja az utalványozási jogot,
a Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési
tervezetét, valamint a költségvetési beszámolót,
intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásba vételéről, a
nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről.

c) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére tagjai közül az önkormányzati
ciklussal azonos időtartamra egy alelnököt választ.
IV. A Társulás fenntartásával, működtetésével
kapcsolatos rendelkezések
1. A Társulás létrehozásával kapcsolatban költség nem merült fel.
2. A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.
3. A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a Társulás tagjai minden évben a
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg, évenként a költségvetés
tárgyalásakor a fenntartási, működési költséget felülvizsgálják és szükség esetén
módosítják.
4.

3

5. A működési hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulás által kibocsátott számla
alapján, az intézmény működtetésével kapcsolatos hozzájárulással egyidejűleg utalják
át a Társulás számlájára.
V.

3
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VI. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja
a) A Társulás az óvodai ellátást a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda
intézménye útján látja el a Társulás tagjai részére.
b) Székhelye: 6775 Kiszombor, József A. u. 19.
c) Tagintézményei: 6774 Ferencszállás, Iskola u. 6.
6773 Klárafalva, Kossuth u. 169.
d) A tagok az óvodai ellátáshoz – a tagintézmények működéséhez - szükséges
ingatlanok használatának jogát a Társulás fennállásának ideje alatt térítésmentesen
biztosítják a fenntartó önkormányzat számára és hozzájárulnak a tagintézményekre
vonatkozó használat jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Ezek az
ingatlanok az alábbiak:
da) Ferencszállás Községi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában
szereplő, Ferencszállás Községi Önkormányzat tulajdonát képező a ferencszállási
ingatlan-nyilvántartásban 179 hrsz. alatt felvett 6774 Ferencszállás, Iskola u. 6. szám
alatti ingatlan,
db) Klárafalva Községi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő,
Klárafalva Községi Önkormányzat tulajdonát képező a klárafalvi ingatlannyilvántartásban 1/3 hrsz. alatt felvett 6773 Klárafalva, Kossuth u. 169. szám alatti
ingatlan.
e) Az óvodai ellátás fedezeteként elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési
törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az intézményi saját bevétel
szolgál.
f) A működési kiadások feladatalapú finanszírozással és saját bevétellel nem fedezett
részének megfizetése azt a társult tagot terheli, amelynek közigazgatási területén
felmerül.
g) Az óvoda működésével kapcsolatos hozzájárulás egyes tagok által fizetendő éves
összegét a Társulási Tanács minden évben a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg
állapítja meg. A költségvetés jóváhagyásáig a fizetési kötelezettség az átmeneti
gazdálkodás szabályai szerint terheli a Társulás tagjait.
h) A társult tag a társulási hozzájárulás összegét – havonta előre, a tárgyhó első
munkanapjáig – köteles átutalni Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pénzforgalmi
számlájára.
VII.

5

VIII. Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
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1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás tagjai által vállalt pénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás jogosult a nem fizető tag pénzforgalmi
szolgáltatójánál beszedési megbízás benyújtására.
2. A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó
nyilatkozatot adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy
példányát megküldik a Társulási Tanács részére.
3. A beszedési megbízás benyújtása előtt a Társulás köteles a nem teljesítő tagot fizetési
kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni, amelynek
eredménytelen eltelte után a Társulási Tanács elnöke jogosult a beszedési megbízás
benyújtására.
IX. A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei
1. A Társulásnak induló vagyona nincs.
2. A Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.
3. A Társulás pénzeszközeit az OTP Nyrt. Makói Fiókjánál megnyitott pénzforgalmi
számlán kezeli.
4. A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
5.

6

6.

7

7. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal a Társulás használatába adott ingó
vagyonról köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelyből a társult
önkormányzatok vagyona naprakészen megállapítható.
X. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei
1.

8

2.

9

3. A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda köteles felvenni
azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye valamelyik társult tag közigazgatási területén van. Kiszombor,
6
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Ferencszállás és Klárafalva települések esetében a Kiszombori Mikrotérség Karátson
Emília Napköziotthonos Óvoda a kötelező felvételt biztosító óvoda.
XI. A Társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége
1. A Társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból
jogosultak ellenőrizni.
2. A Társulás belső ellenőrzését a Makói Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési
Társulás látja el.
3. A Társulási Tanács munkájáról a Társulás tagjai minden évben egy alkalommal – a
december havi munkaterv szerinti üléseken - írásban számolnak be a képviselőtestületeknek. A beszámolót a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja, majd
jóváhagyását követően terjesztik a tagok a képviselő-testületek elé.
XII. A Társulási megállapodás módosításának feltételei
1. A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2. A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti.
Amennyiben a módosítás a feladatalapú finanszírozás módosulásával jár, a módosítás
javasolt hatálybalépésének összhangban kell lennie a mindenkori költségvetési
törvényben rögzített, feladat átadás-átvételre megjelölt határidőkkel.
3. A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező képviselő-testület a módosítás
tervezett hatálybalépését megelőzően 6 hónappal korábban köteles írásban megküldeni
a Társulási Tanácsnak.
4. A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a Társulási
megállapodás módosításáról.
XIII. A Társuláshoz történő csatlakozás, kiválás és kizárás feltételei
XIII/1. A Társuláshoz történő csatlakozás
1. A Táruláshoz csatlakozni minden év július hó első napjával lehet. A csatlakozni
szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell
hoznia és közölnie kell a Társulási Tanáccsal.
2. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia
kell, hogy a testület a jelen Társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes
egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához reá eső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
3. A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített
döntéssel határoz.

XIII/2. A Társulásból történő kiválás
1. A Társulásból kiválni minden év június hó utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó
képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és
közölnie kell a Társulási Tanáccsal.
2. A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt.
3. A Társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási
kötelezettség terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési
kötelezettségét a Társulási Tanács által meghatározott időpontig megfizetni.
4. A Társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a Társulás
használatába adott vagyontárgyakon a társulás használatának joga a kiválás
időpontjában megszűnik.
5. A Társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazott állományába történő visszavételéről, vagy más
módon történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló
létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.
6. A Társulás működése során keletkezett közös vagyon kiváló tagra jutó részét –
amennyiben ez lehetséges – a kiváló tagnak a kiváláskor természetben kell kiadni.
Amennyiben a vagyontárgy természetben történő kiadása a Társulás további
működését veszélyezteti, a vagyontárgy kiadását a Társulás 5 évi időtartamra
elhalaszthatja.
7. A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a ki nem adott vagyontárgyért
használati díjat fizet.
8. Amennyiben a vagyontárgynak a kiváló tag csak részben tulajdonosa, annak pénzbeli
megváltására tarthat igényt. Amennyiben a pénzbeli megváltás a Társulás további
működését veszélyezteti, annak kifizetését a Társulás 5 évi időtartamra elhalaszthatja.
A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a meg nem váltott vagyoni rész
után arányos használati díjat fizet.
XIII/3. A Tag kizárása
1. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja, a Társulási Tanács a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő
tűzésével felhívja a teljesítésre.
2. Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év június hó utolsó napjával a kötelezettségét
nem teljesítő tagot kizárhatja a Társulásból.
3. A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel,
hogy amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz,
köteles azt megtéríteni.

XIV. A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,
b) a törvény erejénél fogva,
c) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.
3. A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a Társulás tagjai között vagyoni
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
4. Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulás
megszűnésekor a Társulás által fenntartott Intézménynél foglalkoztatott azon
közalkalmazottakat, amelyek az adott önkormányzat közigazgatási területén működő
telephelyeken vannak foglalkoztatva, illetve az önkormányzat közigazgatási területén
látják el feladataikat, áthelyezéssel az önkormányzat állományába visszaveszik, vagy
továbbfoglalkoztatásukról más módon gondoskodik. Amennyiben a fenti módok
egyikén sincs lehetőség a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására, a létszámleépítéssel
kapcsolatos valamennyi kiadás is ilyen módon terheli az önkormányzatokat.
XV. Átmeneti rendelkezések
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ferencszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete megállapodnak abban, hogy a jogi személyiség nélküli Kiszombori
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és
Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulását közös
megegyezéssel megszüntetik 2013. június 30. napjával.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ferencszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete megállapodnak abban, hogy a jogi személyiség nélküli Kiszombori
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulást közös
megegyezéssel megszüntetik 2013. június 30. napjával.
3. Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulási
Tanács alakuló ülését a Társulási megállapodás hatálybalépését követő 10 napon belül
megtartják, s haladéktalanul kérelmezik a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét.
4. Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Tanács részére a közösen
fenntartott Intézmény 2013. július 1. napjával történő alapító okirat módosítására
vonatkozó döntés meghozatalának határidejét legkésőbb 2013. május 31. napjában
jelölik meg.
XVI. Vegyes és záró rendelkezések
1. A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak
abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel. Az utóbbi esetre a
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.

2. A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
3. A Társulási megállapodás 2013. május 16. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól.
Kiszombor, 2013. május 16.
A Társulási megállapodást kötő települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Társulási Megállapodást aláírásával látta el:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 114/2013.(V. 15.) KNÖT h.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Ferencszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 44/2013.(V. 15.) Önk. h.

Jani János sk.
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 31/2013.(V. 15.) Önk. h.

Fekete József sk.
polgármester

ZÁRADÉK
Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás 2013. október 1-jén
lép hatályba.
Kiszombor, 2013. szeptember 25.
A Társulási megállapodást kötő települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást aláírásával látta el:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: 214/2013.(IX. 24.) KNÖT h.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Ferencszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: 86/2013.(IX. 13.) Önk. h.

Jani János sk.
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: 68/2013.(IX. 10.) Önk. h.

Fekete József sk.
polgármester

ZÁRADÉK
Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás 2016. január 1-jén
lép hatályba.

Kiszombor, 2015. szeptember 30.
A Társulási megállapodást kötő települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást aláírásával látta el:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: 163/2015.(IX. 29.) KNÖT h.

Szegvári Ernőné
polgármester

Ferencszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: 116/2015.(IX. 30.) Önk. h.

Jani János
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: 110/2015.(IX. 30.) Önk. h.

Fekete József
polgármester

ZÁRADÉK
Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás 2016. január 1-jén
lép hatályba.
Kiszombor, 2015. november
A Társulási megállapodást kötő települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást aláírásával látta el:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: ___/2015.(XI. 24.) KNÖT h.

Szegvári Ernőné
polgármester

Ferencszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: __/2015.(_____) Önk. h.

Jani János
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Módosító határozat száma: __/2015.(_____) Önk. h.

Fekete József
polgármester

