Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
123/2012. (XII.19.) KT határozata
a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú
módosításának elfogadásáról

Társulás

társulási

megállapodása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása az alábbiak
szerint változzon:
1. A Megállapodás I. fejezet 6. pontjában szereplő „A Társulás pénzügyi-gazdasági
feladatait a társulás munkaszervezete látja el.” szöveg helyére „A Társulás gazdálkodási,
pénzügyi feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal látja el, jelen társulási megállapodásban,
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendeletben foglaltak szerinti megállapodás alapján.” szöveg kerül.

2. A Megállapodás III. fejezetében a Társulás tagnyilvántartása 3. pontja „A
tagnyilvántartást a Társulás munkaszervezete vezeti” szöveg törlésre kerül.
3. A Megállapodás IV. fejezetében A Társulás szervei 6. pontja „a Társulás
munkaszervezete” szöveg- törlésre kerül.
4. A Megállapodás IV. fejezete „A Társulás Munkaszervezete alfejezet”- törlésre kerül.
5. A Megállapodás V. fejezete A Társulási Tanács döntése meghozatalához
szükséges szavazati arányok 3. f) pontja „ a Társulás munkaszervezete alapító
okiratának elfogadásához” szöveg törlésre kerül.
6. A Megállapodás VII. fejezete Alap működése 1. pontjában szereplő „A költségvetés
végrehajtásáról a Társulás munkaszervezete útján gondoskodik” szöveg törlésre kerül.
7. A Megállapodás VII. fejezete Alap működése 3. pontja „A Társulás nevében
kötelezettséget a Társulás elnöke vagy a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott tagja
vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás
ellenjegyzésére a gazdasági vezető, ennek hiányában a munkaszervezet vezetője által írásban
kijelölt, a munkaszervezet állományába tartozó munkavállaló jogosult” törlésre kerül.

8. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 20.

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás – Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
Nagyközségi Könyvtárat- helyben Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2012. december 19.
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