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MUTATÓ
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-án megtartott
soron kívüli ülésének j egyzőkönyvéből.
Tár~zy:

Rendelet sz.

1.

A 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választáson közreműködő helyi
választási bizottság tagjainak megválasztásáról

2.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról

Határozat sz.
32.

33.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. augusztus 28-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron
kívüli ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Dr. Csúri Csaba bejelentéssel távol
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van6fZ5.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
A kiküldött napirendi pontok megvitatásán túl javaslatot tesz plusz napirendi pont felvételére:
3. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Kéri, aki egyetért a napirendi pontok megvitatásával, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendeket:
A soron kívüli ülés napirendje:
1. A szajoli Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

2. A szajoli 058 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, külterületi földrészlet megosztásával
kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

3. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
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1.! N a p i r e n d
A szajoli Helyi Választási Bizottsá2 tagjainak meEválasztása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Tisztelt Képviselő-Testület! A négy évvel ezelőtt megválasztott helyi
választási bizottság megbízatása lejárt, törvényi kötelezettség új bizottságot választani, melyet
a helyi választási iroda vezetője, azaz az én javaslatom alapján kell kijelölni. Kérem a
Képviselő-testületet, hogy a tagokra vonatkozó ajánlásomat fogadja el.
Szöllősi József: Köszönjük a jegyző Úr szóbeli kiegészítését, van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a helyi választási bizottság tagjaira vonatkozó
javaslattal, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2014. (VIII. 28.) határozata
A 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választáson közreműködő
helyi választási bizottság tagjainak megválasztására
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda
vezetője előterjesztésében megtárgyalta a 2014. október 12-én sorra kerülő önkormányzati
képviselő és polgármester választás alkalmából közreműködő helyi választási bizottság
tagjaira vonatkozó javaslatot, és az 2013. évi XXXVI. törvény 23. ~-a alapján az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottsá2 ta~j ának:
Dedrák Lászlóné
Kiss Istvánné
Hegedűs Zsolt
Molnár László
Hegedűs Józsefné

tag
tag
tag
póttag
póttag

Szajol, Napsugár üt 4.
Szajol, Kölcsey Ferenc Út 13.
Szajol, Szent István király Út 13.
Szajol, Szegfű Út 1.
Szajol, Marx K. Út 7.

lakosokat választja meg.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Ertesühiek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
3. A Helyi Választási Bizottság tagjai Helyben
4. Irattár
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2.! N a p i r e n d
A szajoli 058 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi földrészlet me2osztásával
kapcsolatos döntés
(Változási vázrajz a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Kezdeményeztük a 058 helyrajzi számú
önkormányzati ingatlan telekalakítási eljárását, annak érdekében, hogy a területen jelenleg is
üzemelő vendéglátó egység önálló helyrajzi számú telekrésszel rendelkezzen. Kérem a
képviselő-testület utólagos hozzájárulását. Van-e kérdés a szóbeli előterjesztéssel
kapcsolatosan?
Nincs.
Kérem, aki egyetért a telekalakítási eljárással, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a telekalakítási eljárással, azt tudomásul veszi.

3.! N a p i r e n d
A Szolnoki Kistérsé2 Többeélú Társulása Társulási Me2áHapodásának módosítása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az írásos előterjesztésben részletesen ismertettem a megállapodás
módosításainak okait, kérem a határozati javaslat elfogadását.
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslatban
megfogalmazottakkal.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2014. (VIII. 28.) határozata
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Szajol Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
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Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében
foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja
azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi
tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik
érvényessé.
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Szöllő si József polgármester
Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Igazgatóság
Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
3. Irattár

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Soron kívüli ülésünk tárgysorozatával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm a munkáját, ülésünket bezárom. Tájékoztatásul szeretném
elmondani, hogy a záró nyilvános ülésünk szeptember 25-én lesz, mindenki megjelenésére
számítok.
K.m.f.
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Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
TelJFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron kívüli ülést tart
2014. au2usztus 28-án (csütörtök)

16~OO órai kezdettel.

melyre ezúton tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
A soron kívüli ülés napirendje:
1. A szajoli Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
2. A szajoli 058 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, külterületi fbldrészlet megosztásával
kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2014. augusztus 21.

ELŐTERJESZTÉS
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 28-án tartandó ülésére
A 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választáson közreműködő
helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései szerint a
helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) megbízatása a helyi
önkormányzati választásokig tart. Ez tehát azt jelenti, hogy a 2010-ben
megválasztott, jelenleg működő HVB megbízatása lejárt. Fent említett törvény
23. *-a alapján az új, háromtagú helyi választási bizottságot, illetve legalább két
póttagját,
legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg a
Képviselő-testület, a helyi választási iroda vezetője által tett indítvány alapján.
Ez a dátum ebben az évben 2014. augusztus 31. A helyi választási bizottság
tagjai, megválasztásukat követően, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek
tenni, továbbá a polgármester előtt esküt.
A választott bizottsági tagok száma kiegészülhet a jelölő szervezet(ek), továbbá
a f~ggetlen jelölt(ek) képviselőjével, ők a HVB delegált tagjai, akiknek jogai és
kötelességei megegyeznek a választott tagokéval, azzal a különbséggel, hogy a
részükre tiszteletdíj nem jár. A HVB a működésének tartama alatt hatóságnak, a
tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.
-

A
szavazatszámláló
bizottságok megválasztására az országgyűlési
képviselőválasztásokat megelőzően került sor, melyek megbízatása négy évre
szól, így az összetételük módosítására csak abban az esetben lesz szükség, ha a
2014. szeptember 8-án lezáruló jelölt ajánlást követően összeférhetetlenségi
problémák merülnek fel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a HVB tagjaira vonatkozó
javaslatomat a melléklet szerint fogadja el!
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Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
......12014. (VIII. 28.) határozata

A 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választáson közreműködő
helyi választási bizottság tagjainak megválasztására
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző, mint a Helyi
Választási Iroda vezetője előterjesztésében megtárgyalta a 2014. október 12-én
sorra kerülő önkormányzati képviselő és polgármester választás alkalmából
közreműködő helyi választási bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot, és az
2013. évi XXXVI. törvény 23. *-a alapján az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottsá2 ta~iának:
Dedrák Lászlóné
Kiss Istvám~é
Hegedűs Zsolt
Molnár László
Hegedűs Józsefné

tag
tag
tag
póttag
póttag

Szajol, Napsugár Út 4~
Szajol, Kölcsey Ferenc Út 13.
Szajol, Szent István király Út 13.
Szajol, Szegfű Út 1.
Szajol, Marx K. Út 7.

lakosokat választja meg.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
A Helyi Választási Bizottság tagjai Helyben
Irattár

Szajol, 2014. augusztus 26.

jegyzo
a Helyi Választási Iro
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ELŐTERJESZTÉS
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. augusztus 28-á ‘, tartandó ülésére
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Társulási Tanács a 2013. november 26-i ülésén a 66/2013. (XI.26.) számú határozatával
döntött, hogy Tiszavárkony településen működő szociális és gyermekjóléti ellátások
biztosítása
tekintettel, hogy Tiszavárkony és Rákóczifalva közös polgármesteri hivatalt
működtet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Rákóczifalva feladatkörébe kerüljön át.
—

-

A Társulási Tanács döntésének megfelelően a működési engedély módosítása iránti kérelem
benyújtásra került. Az engedélyezési eljárás során tisztázódott, hogy a jelenlegi működési
engedély szerint a Szolnoki Kistérség Egyesített Szociális Intézménye által működtetett
három tanyagondnoki szolgáltatás (Tiszajenő, Tiszavárkony és Szolnok településeken)
egyetlen szolgáltatásként szerepel, ezért a Tiszavárkony ellátása külön nem emelhető ki.
A probléma megoldása érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Szociális és Integrációs osztálya megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát (továbbiakban: Gyámhivatal), melynek
következményeként a Gyámhivatal hivatalból módosította a működési engedélyt. További
feladat volt, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál kezdeményezni az ellátások
telephelyeiikénti befogadását.
Az előzetes szakhatósági állásfoglalás alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
hozzájárult, hogy a Tiszavárkonyi tanyagondnoki szolgálat a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál kerüljön elhelyezésre.
A gyámhivatalnál kezdeményezésre kerül a működési engedélyezési eljárás, mely
befejezéséig szükséges a társulási megállapodás módosítása.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 25/2014. (IV. 25.) számú
határozatával kinyilvánította szándékát, hogy kistérségi szociális díjat kíván alapítani az általa
fenntartott intézményekben, a szociális és gyermekvédelmi területen az átlag felett teljesítő
munkatársak elismerésére. Javaslom. hogy a díj a „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro
Caritate Díj” nevet viselje, javaslom továbbá az adományozás szabályait a Társulási
Megállapodásba beépíteni.
Fenti változások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Szajol, 2014. augusztus 25.

If

Szöllősi z~
Polgárme~ e
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Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (VIII. 28.) határozata
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében
foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja
azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi
tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik
érvényessé.

2.

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Szöllő si József polgármester
Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Igazgatóság
Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
3. Irattár
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a .120 14. (VIII. 28.) határozat 1. számú melléklete
..

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.* (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.* (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak alapján az
alábbiak szerint módosítják:
1.1 A Társulási Megállapodás 7. 1. pontjának e) pontja a „tanyagondnoki szolgáltatás”
szövegrésszel egészül ki.
2.! A Társulási MegáHapodás 7. 5. pontjának g.I pontja törlésre kerül:
„g./

Tiszavárkony:
tanyagondnoki szolgáltatás”

3.1 A Társulási MegáHapodás 19.6 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19.6. A ..$zolnoki Kistérsé2 Többeélú Társulása Pro Caritate Díj” adományozásának
szabályai
a) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti
intézményekben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható
„Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj”-at alapít azok részére, akik a fenti
szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak.
b) A díj minden olyan személynek adományozható, aki Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanács által fenntartott intézmények dolgozójaként az ellátási területen a
szociális és gyermekjóléti ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott.
c) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására nincs
lehetőség.
d) A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti az intézmény ellátási területén
hatáskörrel rendelkező Területi Szociális Bizottság (továbbiakban: TSZB).
Minden TSZB az illetékességi területén működő intézményekben dolgozók közül,
intézményenként egy fZ5re tehet javaslatot.
A TSZB részére az illetékes intézményvezető tesz javaslatot az elismerésben részesíthető
személyekre.
A javasolt személynek legalább 5 éve kell az intézménynél munkaviszonyban állni.
e) A javaslatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményezi.
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I) A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a Társulási Tanács elnöke terjeszti
döntés céljából legkésőbb a szeptemberi Társulási Tanács ülése elé.

-

-

g) A díj plakettből ás az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áh, amelynek
nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 3-szorosa. A díjat a Társulási Tanács
elnöke minden év október l-jén adja át.
h) Tekintettel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács által fenntartott
intézményekben foglalkoztatott személyek létszámára és ellátott feladatok eltérőségére a
Szolnoki ás vidéki intézmények dolgozói évente váltva részesülhetnek a díjban. Ugyanazt az
intézményt díjazását követően 2 évig nem lehet felterjeszteni.
i) A díjazottakról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság
Szociális és Integrációs Osztálya nyilvántartást vezet.
k) A díj részét képező plakettet a társulási tanács elnöke készítteti cl. A 2014. évre
vonatkozóan az oklevél és a plakett elkészítésének és a pénzjutalom forrásának fedezetét a
tartalék biztosítja. 2015-tól a díjak forrásának fedezetét Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása mindenkori költségvetésében biztosítani szükséges.”
4.1 A Társulási Megállapodás 19.7. ponttal egészül ki:
„19.7. Egyéb rendelkezések
A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi
önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozatával válik érvényessé.
A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi a Társulás tagjainak.
A Társulási Megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott
normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
Térség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján
lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.
A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik:
a) Társulás intézményeinek szervezeti ábrái (1. számú melléklet)
b) a Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok,
(2. számú melléklet)
c) a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék)
d) a Társulás szerveinek Ugyrendje (2. számú. függelék)
A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő, a
Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói Út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre.
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A Társulás tagjai a jogvita eldöntésére a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékességét kötik ki.”
5.! A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2014. március 31.
napján kelt, 18/2014.(III.31.) számú határozatával támogatott Társulási Megáilapodás
záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2014. március 31 napján kelt, 18/2014. (111.31.) számú határozatával támogatott
Társulási MegáHapodás hatályát veszti.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megáflapodását a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjával megegyező hatáHyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:”
6.! A Társulási MegáHapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.

