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A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú
módosításának jóváhagyásáról

Társulás

társulási

megállapodása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmártoni
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodására vonatkozó módosításait és a
javaslatnak megfelelően változatlan formába az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A Társulási megállapodás II. fejezete az alábbi 5. ponttal egészül ki:
A Társulás szolgáltatásait a Társulás tagjai a Társulás által meghatározott feltételekkel, a szolgáltatást
végzőkkel kötött szerződés alapján vehetik igénybe. A Társulás külön döntés alapján nem Társulási
tagnak is nyújthat szolgáltatást.
2. A Társulási megállapodás II. fejezete az alábbi alponttal egészül ki:

A társulás alaptevékenysége
A Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 5.
pontjában meghatározott környezet-egészségügy (köztisztaság) közszolgáltatási, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott kötelezően ellátandó
közszolgáltatási feladatok közül az itt felsorolt feladatokat a Társulási megállapodásban meghatározott
működési területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók
szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma: 841105
megnevezése: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége
Szakfeladat száma: 841126
megnevezése: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási

tevékenysége
A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. Az III. fejezet az alábbi alponttal egészül ki:

A társuláshoz való csatlakozás
1. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, legalább 6 hónappal korábban.
A határozatnak 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 ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
2. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata.
4. Az III. fejezet A Társulás tagnyilvántartása 2. pontjában szereplő „tagönkormányzat megnevezését,
székhelyét” szöveg kiegészül a „képviselőjét” szöveggel.

5. A VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 1., 3., 4., 5., pontja törlésre kerül.
6. A VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 2. pontja 1. pontra változik.
7. A VII. fejezet A pénzügyi alap forrásai alcím törlésre kerül.
8. A VII. fejezet A pénzügyi alap forrásai 1. pontja 2. pontra, 2. pontja 3. pontra, 3. pontja 4. pontra,
4. pontja 5. pontra, 5. pontja 6. pontra, 6. pontja 7. pontra, 7. pontja 8. pontra változik.
9. A VII. fejezet Az alap működése alcím törlésre kerül.
10. A VII. fejezet Az alap működése 1. pontja 9. pontra, 2. pontja 10. pontra változik.
11. A VII. fejezet Az alap működése 3. és 4. pont 2. mondata törlésre kerül.
12. A VII. fejezet Az alap működése 4. pont első mondata 11. pontra változik.
13. A VII. fejezet A pénzügyi alap felhasználásának szabályai alcím és annak 1-3. pontja törlésre
kerül.
14. A VII. fejezet A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai alcím és annak 1-8.
pontja törlésre kerül.
15. A VII. fejezet Igénybejelentés alcím és annak 1-3. pontja törlésre kerül.
16. A VII. fejezet A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai alcím és annak 1-2. pontja törlésre kerül.
17. Az VIII. fejezet 1. a) pontjában szereplő „ ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt”
szöveg törlésre kerül.
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