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58/2013.(VI.19.) számú testületi határozat melléklete:
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása
1. A Társulási megállapodás Bevezetőjében a „Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-a” szöveg
helyére „Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a „ szöveg kerül.
2. A Társulási megállapodás II. fejezet 1. pontjában szereplő „a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 16-17.§-ai” szöveg helyére
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a” szöveg kerül
3. A Társulási megállapodás II. fejezet 3. pontjában szereplő „A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági
feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal látja el, jelen társulási megállapodásban rögzítettek, 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 az alábbiak szerint változik: „A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése), gazdálkodási, pénzügyi feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal látja el, jelen
társulási megállapodásban rögzítettek, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendeletben foglaltak szerinti megállapodás alapján”
4. A Társulási megállapodás III. fejezet 1. pontjában szereplő „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) ” szöveg helyére „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) ” szövegrész kerül.
5. A Társulási megállapodás IV. fejezetében szereplő „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (4) bekezdése” szöveg helyére a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdése” szöveg kerül.
6. A Társulási megállapodás V. fejezet 2. pontjában szereplő „Ttv. 4.§ (1) bekezdése alapján” szöveg helyére
„Mötv. 88.§ (2) bekezdése alapján” szöveg kerül.
7. A Társulási megállapodás V. fejezet 4. pontjában szereplő ”A csatlakozási szándék kinyilvánításához a
társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges”
szöveg az alábbiak szerint változik: „A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges legalább hat hónappal korábban”.
8. A Társulási megállapodás V. fejezet 6. pontjában szereplő „a Társulás Alapító okirata” szöveg törlésre kerül.
9. A Társulási megállapodás V. fejezet 8. pontjában szereplő ”Ttv. 4.§ (2) bekezdése” szöveg helyére a „Mötv.
89.§ (2) bekezdése” szöveg kerül.
10. A Társulási megállapodás V. fejezet 15. pontjában szereplő „ Ha a tag ezen felhívás ellenére –a közölt
határidőn belül- sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint a
felének a társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból
kizárhatja a Társulásból.” szöveg az alábbiak szerint változik: 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 utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból.”
törlésre kerül.
11. A Társulási megállapodás VI. fejezet az alábbi ponttal egészül ki: „A társulási tanács döntéseinek
előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat.”
12. A Társulási megállapodás VI. fejezet 1.) pontjában szereplő ”elnökhelyettes” szöveg helyébe „alelnök”kerül.
13. A Társulási megállapodás VI. fejezet Társulás Tanács pontjában szereplő ”A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás
döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társulás tagjait képező társult önkormányzatok által delegált
képviselőknek az összességéből áll.” szöveg az alábbiak szerint változik: „A Mötv. 94.§ (1) bekezdése alapján a
Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok képviselő- testületei által
delegált képviselőknek az összességéből áll.”
14. A Társulási megállapodás VII. fejezet 2. pontjában szereplő „A Társulási Tanács ülését az elnök,
távollétében az általa felhatalmazott alelnökhelyettes, vagy a társulási tanács által felhatalmazott képviselő hívja
össze és vezeti.” szöveg az alábbiak szerint változik: A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az általa
felhatalmazott alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.”
15. A Társulási megállapodás VII. fejezete az alábbi ponttal egészül ki: „A társulási tanács ülésén a társult
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.”

16. A Társulási megállapodás VII. fejezet 5. pontjában szereplő „A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van.” szöveg az alábbiak szerint változik: „A Társulási Tanács ülése
határozatképes, ha legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő az ülésen jelen van.
17. A Társulási megállapodás VII. fejezete az alábbi pontokkal egészül ki: „A társulási tanács érvényes
döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.” valamint
„A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő
tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.”
18. A Társulási megállapodás VII. fejezetében szereplő „A Társulási Tanács működése során egyebekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15.§ (2) bekezdésében meghatározott minősített többségre
vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. E tekintetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
12.§ (4) bekezdése szerinti zárt ülési szabályok is alkalmazandók.” szöveg törlésre kerül.
19. A Társulási megállapodás VII. fejezete az alábbi ponttal egészül ki: „A társulási tanács működésére
egyebekben a Mötv. Képviselő-testületi ülésére vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”
20. A Társulási megállapodás VIII. fejezet 3. pontja „A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén a
tagok egymással elszámolni kötelesek.” az alábbiak szerint változik: „A Társulás megszűnése, felmondás vagy
kizárás esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek. A közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.”
21. A Társulási megállapodás VIII. fejezet 8. a) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:”A társulás működési
költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában
hozzájárulnak.”
22. A Társulási megállapodás IX. fejezet 1. pontjában szereplő „A helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXVV. Törvény” szöveg helyébe „Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg kerül.
23. A Társulási megállapodás XII. fejezete az alábbi szöveggel egészül ki: „ A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel
megvalósult;b) ha a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő- testületeinek mindegyike
minősített többséggel azt elhatározzák;c) a törvény erejénél fogva; d) a bíróság jogerős döntése alapján.”
24. A Társulási megállapodás Záró rendelkezések 3. pontjában szereplő „Tagok tudomásul veszik, amennyiben
valamely önkormányzat a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra
nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától
kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot
fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.” szöveg törlésre kerül, és
az alábbi szöveg kerül a helyére: „A tagok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a
társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, a társulás tagjai részéről a
pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását,
felhatalmazó nyilatkozatát. „
25. A Társulási megállapodás Záró rendelkezések 6. pontjában szereplő „A társult képviselő-testületek
megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton,
egymás közötti egyeztetéssel rendezik.” szöveg az alábbiak szerint változik: „A társult képviselő-testületek
megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton,
egymás közötti egyeztetéssel rendezik. Egyebekben a képviselő- testületek között a társulások működése
során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.”
26. A Társulási megállapodás Záró rendelkezések fejezet 7. pontjában szereplő „a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény” szöveg helyére a „Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg kerül.

Körös- Tisza Menti Önkormányzatok
Hulladék-rekultivációs Társulása alapító okiratának módosítása
1. A Társulási megállapodás Bevezetőjében a „Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-a” szöveg
helyére „Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a „ szöveg kerül.
2. A Társulási megállapodás III. fejezet 1. bekezdésében szereplő „a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 16-17.§-ai” szöveg helyére
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a” szöveg kerül.
3. A Társulási megállapodás III. fejezet 2. bekezdésében szereplő „A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági
feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal látja el, jelen társulási megállapodásban rögzítettek, 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 az alábbiak szerint változik: „A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése), gazdálkodási, pénzügyi feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal látja el, jelen
társulási megállapodásban rögzítettek, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendeletben foglaltak szerinti megállapodás alapján
4. A Társulási megállapodás IV. fejezet 1. bekezdésében szereplő „Ttv. 20.§ (3) bekezdése, az Ötv. 9.§ (3)
bekezdésében, illetve 10.§ (2) bekezdése, Ötv. 8.§, Hgt.” szöveg helyére a „Mötv. 87.§-ában, a Mötv. 13.§-ban,
illetve a hulladékról szóló törvényben” szöveg kerül.
5. A Társulási megállapodás IV. fejezet 2. bekezdésében szereplő „a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény.” szöveg helyére a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” szöveg kerül.
6. A Társulási megállapodás V. fejezet 1. pontjában szereplő „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.), a településtisztaság megoldás, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 21.§
-ában” szöveg helyére „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ 5. pontjában; környezet egészségügy (továbbiakban: Mötv.) ” szövegrész kerül.
7. A Társulási megállapodás VI. fejezetében szereplő „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (1) bekezdése, településtisztaság megoldása, valamint hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
21.§” szöveg helyére a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 5.pontjában, környezet-egészségügy” szöveg kerül.
8. A Társulási megállapodás V. fejezet 4. pontjában szereplő ”A csatlakozási szándék kinyilvánításához a
társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges”
szöveg az alábbiak szerint változik: „A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges legalább hat hónappal korábban”.
9. A Társulási megállapodás VII/2. pontja 4. bekezdésében szereplő ”Ttv. 4.§ (2) bekezdése” szöveg helyére a
„Mötv. 89.§ (2) bekezdése” szöveg kerül.
10. A Társulási megállapodás VII/3. pont 2. bekezdésében szereplő „ Ha a tag ezen felhívás ellenére –a közölt
határidőn belül- sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint a
felének a társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból
kizárhatja a Társulásból.” szöveg az alábbiak szerint változik: 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 utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból.”
törlésre kerül.
11. A Társulási megállapodás VIII. fejezete az alábbi ponttal egészül ki: „A társulási tanács döntéseinek
előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat.”
12. A Társulási megállapodás VIII. fejezetében pontjában szereplő ”elnökhelyettes” szöveg helyébe
„alelnök”kerül.
13. A Társulási megállapodás VIII/1. pontja 1. bekezdésében szereplő ”A Ttv. 11. §-a” szöveg helyére a „Mötv.
94.§ (1) bekezdése” szöveg kerül.
14. A Társulási megállapodás VIII./1.2. pontja 2. bekezdésében szereplő „A Társulási Tanács ülését az elnök,
akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott elnökhelyettes hívja össze és vezeti.” szöveg az alábbiak szerint
változik: A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott alelnök, együttes
akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.”
15. A Társulási megállapodás VIII/1.2 pontja az alábbi ponttal egészül ki: „A társulási tanács ülésén a társult
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.”

16. A Társulási megállapodás VIII/1.2. pontjában szereplő „A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén
a Tanács tagjainak több mint a fele jelen van.” szöveg az alábbiak szerint változik: „A Társulási Tanács ülése
akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő az ülésen jelen van.
17. A Társulási megállapodás VIII/1.2 pontja az alábbiakkal egészül ki: „A társulási tanács érvényes
döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.” valamint
„A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő
tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.”
18. A Társulási megállapodás VIII/1.2. pontjában szereplő „A Társulási Tanács működése során egyebekben a
helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 15.§ (2) bekezdésében meghatározott minősített
többségre
vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. E tekintetben a helyi önkormányzatokról
szóló
1990. évi LXV. Törvény 12.§ (4) bekezdése szerinti zárt ülési szabályok is alkalmazandók.” szöveg törlésre kerül.
19. A Társulási megállapodás VIII/1.2 pontja az alábbival egészül ki: „A társulási tanács működésére
egyebekben a Mötv. Képviselő-testületi ülésére vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.”
20. A Társulási megállapodás VIII/3. pontjában szereplő „elnökhelyettes” szöveg helyére „alelnök” szöveg
kerül.
21. A Társulási megállapodás IX/1.a) pontjában szereplő „A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait
saját költségvetésükből, egyenlő arányban biztosítják” szöveg törlésre kerül, helyébe ”A társulás működési
költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában
hozzájárulnak.” szöveg kerül.
22. A Társulási megállapodás IX/1. c) pontjában szereplő „A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás
esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.” az alábbiak szerint változik: „A Társulás megszűnése,
felmondás vagy kizárás esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek. A közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.”
23. A Társulási megállapodás IX/4. pontjában szereplő „Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely
önkormányzat a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem
teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a
Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A
kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.” szöveg törlésre kerül, és az alábbi
szöveg kerül a helyére: „A tagok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó
nyilatkozatát. „
24. A Társulási megállapodás XI. fejezet 1. bekezdésében szereplő „A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. Törvény” szöveg helyébe „ a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg kerül.
25. A Társulási megállapodás XII. fejezet 1. bekezdésében szereplő „a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény” szöveg helyére a „Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg kerül.
26. A Társulási megállapodás Záró rendelkezések fejezet 6. bekezdésében szereplő „a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény” szöveg helyére a „Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg kerül.

Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosítása
1. A Társulási megállapodás bevezetőjében szereplő „A kunszentmártoni kistérség önkormányzatai -a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében, a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben (továbbiakban: Tkt.), valamint a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G.§-ában foglalt rendelkezések alapján- a kistérség
összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése
érdekében, a képviselő-testületek döntése alapján társulási megállapodást kötnek.” szöveg helyébe „A tiszazugi
térség önkormányzatainak képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján egy vagy több önkormányzati feladat- és
hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
2. Az I. fejezet bevezetőjében szereplő „többcélú kistérségi”, valamint „A társulás tagjai vállalják, hogy a fenti
célok megvalósítása érdekében legalább 3 évig együttműködnek, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
területfejlesztéssel összefüggő feladatokat az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat
részvételével kilépés, illetve a társulás megszüntetése nélkül ellátják” szöveg törlésre kerül.
3. Az I. fejezet 1. pontjában a Társulás neve megváltoztatásra kerül; javaslat: Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása
4. Az I. fejezet 2. pontjában szereplő székhely: „5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.” szöveg törlésre kerül;
az új székhely: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.
5. Az I. fejezet 4. pontjában szereplő „A Társulás bélyegzője: „Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása”
felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyar Köztársaság címerével.” szöveg helyére „A Társulás
bélyegzője: „Tiszazugi Önkormányzatok Társulása” felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország
címerével.” szöveg kerül.
6. I. fejezet 6. pontjában szereplő „elnökhelyettes” szöveg helyébe a „alelnök” szöveg kerül.
7. Az I. fejezet 7. pontjában szereplő „Ttv. 12.§ (1) bekezdése” szöveg törlésre kerül.
8. Az I. fejezet 9. pontja „A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik
érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül mikro-körzeti társulásokat hozhatnak létre.
a) A mikro-körzeti társulás tervezett célját és feladatát véleményezés céljából előzetesen a
Társulási Tanács elé kell terjeszteni.
b) A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának
alapszolgáltatásait biztosítja.
c) A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, és az általa ellátott feladatokat a résztvevők
külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú
kistérségi társulási rendszer része.” szöveg törlésre kerül.
9. A II. fejezet 1. pontjában szereplő „Tkt. Tv” szöveg helyébe a „Mötv.” szöveg kerül.
10. A II. fejezet 2. pontjában szereplő feladatok közül törlésre kerül: oktatás és nevelés, szociális ellátás, család-,
gyermek- és ifjúságvédelem, belső ellenőrzés, területfejlesztés, sport.
A társulás feladatai: egészségügyi ellátás és hulladékgazdálkodás.
11. A II. fejezet 5. pontja „A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően
fokozatos bevezetéssel végzi.” törlésre kerül.
12. A III. fejezet 1. pontjában szereplő „Tkt. Tv 1.§ (9) bekezdése” szöveg helyébe a „Mötv. 88.§ (2)
bekezdése” szöveg kerül.
13. A IV. fejezet 1. pontjában szereplő „Társulás elnökhelyettesei” szöveg helyébe „Társulás alelnökei” szöveg
kerül.
14. A IV. fejezet Társulási Tanács 1. pontjában szereplő „A Társulási Tanácsot a Társult önkormányzatok
polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a tagönkormányzat képviselő-testülete
rendelkezik. A Társulási Tanács alakuló ülését Kunszentmárton Város polgármestere hívja össze, a Társulás
megalakulását.” szöveg helyébe „A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő- testületei által
delegált tagok alkotják. „ szöveg kerül.
15. A IV. fejezet Társulás elnöke 1. pontjában szereplő „Az elnök megbízatása polgármesteri tisztségének
betöltéséig áll fenn.” szöveg törlésre kerül.
16. A IV. fejezet Társulás elnöke 3. pontjában szereplő „többcélú kistérségi” szöveg törlésre kerül.
17. A IV. fejezet Társulás elnöke 4. pontjában szereplő „elnökhelyettes” szöveg helyébe „alelnök” szöveg kerül.
18. A IV. fejezet Társulás elnökhelyettesei címben és 1-3. pontjaiban szereplő „elnökhelyettes” szöveg helyébe
„alelnök” szöveg kerül.
19. A IV. fejezet Társulás bizottságainál szereplő Mikro-körzeti Bizottságok: Közoktatási Bizottság, valamint a
Bizottságra vonatkozó szöveg törlésre kerül.
20. A IV. fejezet Pénzügyi Bizottság 1. pontjában szereplő „többcélú kistérségi” szöveg törlésre kerül.

21. Az V. fejezet Társulási Tanács ülése 2. pontjában szereplő „A Társulási Tanács ülését az elnök,
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze
és vezeti.” szöveg helyébe „A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az általa felhatalmazott alelnök,
együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.” szöveg kerül.
22. Az V. fejezet Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok 2. pontjában szereplő
„A Társulási Tanács vállalja, hogy a területfejlesztési feladatok 2, 4, 5 pontjában (2. számú melléklet)
meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Társulási Tanács 30 napon belül megismételt
ülésen a társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.” szöveg törlésre kerül.
23. Az V. fejezet Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok 3.b) pontjában szereplő
„ Tkt. tv. 7.§ (5) bekezdésének b) pontja” szöveg törlésre kerül, valamint a a 3.d) pontban szereplő
„elnökhelyettes” szöveg helyébe „alelnök” szöveg kerül.
24. Az V. fejezet Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok 4. pontjában szereplő
„A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak
kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.” szöveg helyébe „A minősített
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.” szöveg kerül.
25. Az VII. fejezet a pénzügyi alap forrásai 2. pontjában szereplő „A feladatok –megállapodás II/1. pontjaellátási költségeit a Társulási Tanács állapítja meg a normatívák, ösztönző támogatások figyelembe vételével és
határozza meg a további hozzájárulás mértékét.” szöveg törlésre kerül.
26. Az VIII. fejezetében szereplő „a Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületi határozattal kimondja,
- ha tagjainak száma a Tkt. tv 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken,
illetve az általuk képviselt lakosság száma nem éri el a Tkt. tv 1. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott arányt.” szöveg helyébe „A társulás megszűnik: a) ha a megállapodásban
meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel
megvalósult;b) ha a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő- testületeinek
mindegyike minősített többséggel azt elhatározzák;c) a törvény erejénél fogva; d) a
bíróság jogerős döntése alapján.” szöveg kerül.
27. A IX. fejezetében szereplő „A Társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból származó vitás
kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.” szöveg helyébe „A társult
képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen
tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel rendezik. Egyebekben a képviselő- testületek között a
társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.”
szöveg kerül.
28. A 2. számú függelék törlésre kerül
29. Az 1. melléklet feladatjegyzékből törlésre kerül az egészségügyi ellátás és a hulladékkezelés kivételével
minden.

