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A Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka
Megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Társulási

A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztését
a „Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka Társulási
Megállapodásának” tárgyában, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november hó 20.
napi hatállyal a Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka
Társulási Megállapodását jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és
jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát.
2. A képviselő-testület utasítja dr. Enyedi Mihály jegyzőt, hogy gondoskodjon a
Társulási Megállapodásának az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
3.
-

A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Szendreiné Kiss Erzsébetet – Tiszainoka község polgármesterét, és általa a képviselőtestület tagjait Képviselő-testület tagjait – helyben Tóthné Szeleczki Melinda – intézményvezetőt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóságát –
Szolnok Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Hegyes Zoltán sk.
polgármester

Dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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1. sz. melléklet a 106/2013.(XI.20.) KT határozathoz
A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
CIBAKHÁZA ÉS TISZAINOKA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
1.) A Társulási Megállapodás 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 6. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 8. pontjába foglalt valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben rögzített ellátási formák (Alapellátások: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
nappali szociális ellátás; Szakosított ellátások: Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs
intézményi ellátás) személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása a társult
önkormányzatok közigazgatási területén.
A feladatok ellátását Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és
Tiszainoka intézményt útján végzi a társulás.
Államháztartási szakágazati besorolása:
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladat rendje szerinti bontásban:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása „
Cibakháza, 2013. év november hó 20. nap
Záradék:
Jelen Társulási Megállapodás módosítás Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének minősített többségi jóváhagyásával hatályos 2013. november hó 21. napjával.
Jelen Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulási Megállapodás egységes
szerkezetbe foglalt változata.
Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

2. sz. melléklet a 106/2013.(XI.20.) KT határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Preambulum
Amely létrejött Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszainoka
Község Önkormányzat Képviselő-testülete között egyes szociális alap és szakosított
szolgáltatások ellátásának biztosítására..
Cibakháza Nagyközség és Tiszainoka Község Önkormányzatainak Képviselő- testületei a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörükben eljárva jogi személyiséggel rendelkező társulás formában kívánják tovább
működtetni az egyes szociális alap és szakosított szolgáltatásokat. A feladat közös ellátásának
feltételrendszerét ezen megállapodásban rögzítik az alábbiak szerint:
1. A társulás neve, székhelye,
A társulás neve: Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka
A társulás székhelye: Cibakháza, Szabadság tér 5.
2. A társulás tagjainak neve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Tiszainoka Község Önkormányzata
Székhelye: 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.
3. A társulás képviselője:
A társulás képviselője a társulás mindenkori elnöke.
4. A társulás céljai:
Jelen társulás célja Cibakháza és Tiszainoka településeken a Nagyközségi Szociális
Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka intézmény fenntartása, működtetése,
az intézményen keresztül a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített, az
intézmény alapító okiratában rögzített ellátási formák biztosítása.
5. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
Cibakháza: 4137
Tiszainoka: 448

6. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 8. pontjába foglalt valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben rögzített ellátási formák (Alapellátások: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
nappali szociális ellátás; Szakosított ellátások: Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs
intézményi ellátás) személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása a társult
önkormányzatok közigazgatási területén.
A feladatok ellátását Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és
Tiszainoka intézményt útján végzi a társulás.
Államháztartási szakágazati besorolása:
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladat rendje szerinti bontásban:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
7. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány
A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
A társulási tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják.
A társulási tanács létszáma 5 fő, melybe – figyelemmel a települések lélekszámára Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 4 főt, Tiszainoka Község Önkormányzata 1 főt
delegál. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.
A tagtelepülések jegyzői a társulási üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.
8. A döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit
A társulási tanács döntéseit nyílt szavazás útján hozza meg
A társulási tanács határozatképes, ha legalább 4 delegált jelen van. Döntéseit többségi
szavazással hozza.
Minősített többség esetén a döntés legalább 4 egybehangzó szavazat esetén érvényes.

Minősített többséget igénylő döntések:
a társuláshoz való csatlakozás elfogadása
a társulásból való kiválás, kizárás jóváhagyása
a társulás és az általa fenntartott intézmények költségvetésének jóváhagyása, a
zárszámadás elfogadása
a társulás által fenntartott intézmények alapító okiratának elfogadása, módosítása,
intézmény megszüntetése
a társulás által fenntartott intézmények vezetőjének kinevezése.
9. A közös fenntartású intézmény megnevezése, illetékességi működési köre, jogállása
9.1. A közös fenntartású intézmény megnevezése:
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka
9.2. Illetékességi, működési területe:
Cibakháza Nagyközség és Tiszainoka Község közigazgatási területe.
Szakosított ellátási formák tekintetében Magyarország közigazgatási területe.
9.3. A társulás által fenntartott intézmény jogállása:
Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási,
adminisztrációját a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal végzi el.

pénzügyi

10. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja
A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulási Tanács
állapítja meg a társulás költségvetéséről szóló határozatában, részletezve a társulás által
fenntartott intézmény székhelye és telephelye vonatkozásában.
A társulás tagjai kötelesek a társulás működési költségeihez a tárulási határozatban
megállapítottak szerint hozzájárulni
A társulás által fenntartott intézmény fenntartása, finanszírozása:
Az intézmény fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési
támogatásból történik. A támogatás és annak leigénylése, felhasználása és tervezése a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.
A támogatás által nem fedezett fenntartású költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás
éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. Az intézmény, támogatás által nem
fedezett kiadásai forrásául, a Társulás egyéb bevételei vehetők igénybe.
Dönthet a Tanács pótbefizetésről is.
A közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás
költségvetésében kell megtervezni. Az adott intézményegység vonatkozásában (székhely,
telephely) a társulás azon tagja viseli a költségeket, melynek közigazgatási terültén az adott
intézmény található.
A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt.

11. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárást
A társulás tagjai által vállalta társulás költségvetése szerinti pénzügyi hozzájárulás nem
teljesítése esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, mint a társulás
munkaszervezeti feladatát ellátó polgármesteri hivatal – ha az általa küldött felszólítást
követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját
vezető bank felé azonnali beszedési megbízást nyújtson be. Amennyiben a beszedési
megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban meghatározott kamat kerül
felszámolásra.
12. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
A társulás által fenntartott intézmény működésének feltételét biztosító ingatlanvagyon és
egyéb, az intézmény működését biztosító felszerelési, berendezési, technikai vagyontárgyak
a társult önkormányzatok tulajdonában maradnak, mely önkormányzatok azt kötelesek
megőrizni, fenntartani és gyarapítani, továbbá a kötelező intézményi ellátás biztosítása
érdekében működtetni.
Figyelemmel arra, hogy jelen megállapodás a korábbi társulási megállapodás jogszabályi
előírások változása miatti módosítása, szerződő felek kijelentik, hogy a vagyonátadás már
korábban, a társulás tényleges alapításakor megtörtént.
A vagyontárgyakat a társulás ingyenesen, térítésmentesen használja.
Egyéb vagyontárgyak, pénzvagyon felett a tulajdonosi jogokat a társulási tanács gyakorolja.
13. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések
Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet a Társulási Tanács
14. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A társulás szolgáltatásainak igénybe vételének módját az intézmény Nagyközségi Szociális
Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka mindenkori szakmai programja
tartalmazza.
15. A társulás működéséről évente történő beszámolás rendje
A Társulási Tanács Elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban
tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait.
A Társulási Tanács Elnöke köteles minden év április 30-ig a Társulási Tanács ülésén
pénzügyi beszámolót tartani a Társulás előző évi gazdálkodásáról.

A Társulási Tanács Elnöke az adott évi munkatervben foglaltak alapján tájékoztatja a Tanács
tagjait a társulás feladatainak ellátásáról, és beszámol az egyéb tevékenységekről. A társulást
alkotó önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak saját képviselőtestületének a Társulás által végzett tevékenységekről, valamint a jelen pont első bekezdése
szerint gazdálkodásról szóló beszámolók alapján tájékoztatják képviselő testületeiket.
16. A társulás működésének ellenőrzési rendje
16.1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, illetve átruházott
hatáskörben a megyei kirendeltség vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében
vizsgálja a társulás szervezetét, működését, döntéshozatali eljárását, hogy megfelelnek-e a
jogszabályban előírt követelményeknek.
16.2 A társulást fenntartó önkormányzatok a társulás fenntartásának pénzügyi -, gazdasági
tevékenységét Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ellenőrzési feladatokkal megbízott
bizottságán, valamint az éves ellenőrzési terv alapján e feladattal megbízott belső
ellenőrön vagy szakmai szervezeten keresztül vizsgálják. Szükség esetén az ellenőrzési
ütemterven felül konkrét téma- és célvizsgálatok elvégzését is meghatározhatják a
fenntartók.
16.3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a
társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a
megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai
szervezet bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel
beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról.
16.4. A végzett ellenőrzésekről /szakmai, pénzügyi, munkaügyi, egyéb./ és azok
tapasztalatairól realizáló egyeztetési eljárást köteles lefolytatni az ellenőrzést végző
személy, szervezet ül. bizottság, majd a realizáló eljárást követő következő együttes
képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a fenntartókat.
16.5. A társulás intézmény közös fenntartására jött létre. A társulás által fenntartott intézmény
tevékenysége során keletkezett iratok kiadmányozását a társulás által fenntartott
intézmény kinevezett vezetője, távolléte és akadályoztatás esetén helyettese látja el. A
működés során biztosítani kell a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására alkotott
146/1993. /X.26./ Korm. rendelet betartását, továbbá a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvénybe és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban
az adatszolgáltatásokra, és a szakmai nyilvántartások vezetésére, őrzésére vonatkozó
előírásokat.
17. A megállapodás módosításának feltételei, egyéb döntéshozatal szabályai
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;

d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
18. A társuláshoz történő csatlakozás:
a. A társult önkormányzatok a csatlakozást azon önkormányzat részére lehetővé teszik,
amely:
 elfogadja a társulás céljait,
 hatékonyan közreműködik a meghatározott feladatok, tevékenységek, célok
megvalósításában,
 vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését,
 jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.
19. A társulásból történő kiválás és kizárás, a társulás felmondása.
A társulási megállapodást felmondani, a társulásból kiválni - kivéve, ha a felmondás a naptári
év utolsó napjával (december 31.) lehet. A felmondásról, kiválásról szóló minősített
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni.
A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
(december 31.) fontos okból kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a megállapodásban
foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
A társulási megállapodásban foglalt kötelezettségek megszegésének minősítik a társult tagok,
ha:
a.) a költségvetési hozzájárulást nem, avagy sorozatosan legalább 2 ízben nem
utalja át.
b.) bármely tag az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési,
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget.
20. A társulás megszűnése, megszűnés esetén a tagok egymással való elszámolásának
kötelezettsége, módja
20.1. A Társulás megszűnik:
1./ ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését;
2./ a bíróság jogerős döntése alapján.
3./ ha a társulás tagjainak létszáma egy főre csökken
20.2. A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
A társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 3 hónapon belül köteles a társulás
székhelye szerinti önkormányzat – Cibakháza Nagyközség Önkormányzata - elszámolni a
társulás működési, felújítási, fejlesztési kiadásainak teljesítésével, továbbá a társulás
vagyonával.
Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat megillető
pénzeszközöket a társult önkormányzatok bankszámlájára kell utalni, az egyéb vagyont, ill.

eszközöket a társult önkormányzatot e megállapodásban és az általa juttatott javak arányában
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és tényleges átadással kell biztosítani.
21.
A társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatott személyekre vonatkozó
közös szabályok
A társulás által fenntartott intézményben - az ellátott feladatok alapján- foglalkoztatott
dolgozók jogállásuk szerint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartoznak, az intézmény-vezető, magasabb vezetőnek minősül, a telephely vezetését a
telephely –vezető látja el.
22. Az intézményvezető kinevezési rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős intézményvezetője irányítja, akit a társulási tanács pályázat
útján 5 évre nevez ki.
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört, a vezetői megbízást, felmentést, a vezetői
megbízás visszavonását, az összeférhetetlenség megállapítását, fegyelmi eljárás indítását, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a társulási tanács gyakorolja.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.
23. A Telephely vezető kinevezésének rendje
A telephely vezetőt a vonatkozó ágazati előírások szerint az Intézményvezető bízza meg, a
társult településekben a telephelyi vezető megbízásához a területileg illetékes Önkormányzat
Képviselő-testület véleményének kikérése szükséges.
24. A munkáltató jogok gyakorlásának rendje
24.1. Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott fölött a munkáltatói jogot
(megbízás, kinevezés felmentés, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség
megállapítása - és az egyéb munkáltatói jogokat - munkaidő beosztás, szabadság kiadása
stb.) - a társulás által fenntartott intézmény kinevezett vezetője gyakorolja. Egyes
munkáltatói jogokat az intézményvezető átruházhatja a telephelyi-vezetőre, intézményvezető helyettesre.
24.2

A közalkalmazott munkatársak megbízása, kinevezése és jogviszonyának
megszüntetése előtt és bármely nem kötelező személyi juttatási kiadást érintő munkáltatói
döntés előtt - kizárólag a személyi juttatás kiadási előirányzata rendelkezésre állása
tekintetében - az Intézményvezető köteles egyeztetni a társulási tanács elnökével, illetve a
telephelyen lévő közalkalmazottakat érintően a telephely szerinti illetékes
polgármesterrel.

24.3

A társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi
anyagát, a dolgozók besorolását, a közalkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó
valamennyi nyilvántartást a hatályos jogszabályi előírások betartásával köteles vezetni.
Az intézményvezető illetve az általa megbízott személy munkaköri leírás alapján a
közalkalmazottak szakmai képesítési előírásaira vonatkozó jogszabályok betartásáról
köteles gondoskodni a munkáltatói jogkör gyakorlója.

25.

A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a társulás
fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják
rendezni, s bírósági keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége
esetén élnek.

26.

A társulás tagjai hatáskörükben a társulást érintő bármely kérdésben saját ülésükön
minősített többséggel döntenek.

27.

Szerződő felek jelen megállapodást, mint a közöttük 2011. május 31. napján
megköttetetett társulási megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalását
fogadják el.
A korábbi megállapodás preambuluma hatályát veszíti és jelen megállapodás
preambulumára változik. A korábbi megállapodás valamennyi pontja hatályát veszíti és
jelen megállapodás 1 -29 pontjára változik.

28. Jelen megállapodás 2013. november 20-n lép hatályba
29.

A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal, teljességgel
megegyezőt, helyben hagyólag aláírják.

Cibakháza, 2013. november hó 20. nap

Tiszainoka, 2013. november hó 19. nap

Hegyes Zoltán
Polgármester Cibakháza

Szendreiné Kiss Erzsébet
Polgármester Tiszainoka
Dr. Enyedi Mihály
Jegyző

ZÁRADÉK
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka társulási
megállapodását a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata az 54/2013.(VI.19.) KT
határozatával Tiszainoka Község Önkormányzata a 32/2013.(VI.18.) KT határozatával hagyta
jóvá, majd a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a 106/2013.(XI.20.) KT határozatával
Tiszainoka Község Önkormányzata az 59/2013.(XI.19.) KT határozatával módosította.

Hegyes Zoltán
Polgármester Cibakháza

Szendreiné Kiss Erzsébet
Polgármester Tiszainoka

