Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére.
Tárgy: Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulati megállapodásának
módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. § (1) bekezdése alapján ellenőrzést
végez a 2016. június havi időközi költségvetési jelentés és a 2016. év II. negyedévre
vonatkozó időközi mérlegjelentés tartalmával kapcsolatban.
A megjelölt jogszabályi hely szerinti ellenőrzés a következőkre terjed ki:
- számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség teljesítése,
- a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű
teljesítése,
- az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára.
A bekért adatszolgáltatás alapján az ellenőrző hatóság BÁCS-ÁHI/294-1/2017. szám alatt
megküldte a „Közbeeső megállapítások és javaslatok táblázatát.” A leírtakkal kapcsolatban
- mint a Elnöke – hivatkozással a hatályos társulási megállapodás 12.1 pontjában
foglaltakra: „ A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületének
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás
módosításához” kezdeményezem a 2013. július 15-től hatályos megállapodás módosítását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 93.§ szabja meg,
hogy a társulási megállapodásnak mit kell tartalmaznia:
1. a társulás nevét, székhelyét,
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét,
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát,
4. a társulás által ellátott feladat-és hatásköröket,
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt,
6. a döntéshozatal módját, a minősített döntéshozatal eseteit,
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését,
8. a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatban az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját,
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárást( a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását,
felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be
a pénzforgalmi szolgáltatóhoz),
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlásának rendjét,
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket,
12. a társulás általános rendjétől eltérő ( nem minden tag részére, vagy a tag saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját,

-213. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit,
14. a társulás működéséről legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét,
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét,
16. a megállapodás módosításának feltételeit,
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit,
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét,
módját,
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.
Javaslat:
A hatályos – egységes szerkezetű – társulási megállapodásunk felülvizsgálata során az alábbi
módosítások végrehajtását kezdeményezem:
3.) pontban módosultak a települési lakosságszámok ( Dányi Katalin: 2017.03.20. e-mail)
- Fülöpszállás
2.361 fő
- Harta
3.516 fő
- Izsák
5.902 fő
- Kaskantyú
993 fő
- Kunadacs
1.519 fő
- Orgovány
3.466 fő
- Solt
6.577 fő
- Szabadszállás
6.418 fő
- Újsolt
193 fő
9.3.1. pont:
Az új szabályozási javaslat:
A Társulás gazdálkodási tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, illetve a tárgyévi költségvetése alapján folytatja.
15.3 pont:
A bíróságok illetékessége megváltozott Kecskemét helyett a Kiskőrösi Járásbíróság az
illetékes
Az új szabályozási javaslat:
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Kiskőrösi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
Intézkedés:
Az IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért a 2013.
július 15. napjától hatályos Társulási megállapodás előterjesztésben szereplő módosításával
és javasolja a települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy azokat fogadja el és
hagyja jóvá.
A jóváhagyás után az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást meg kell küldeni a
Magyar Államkincstár részére és kezdeményezni kell a törzskönyvi nyilvántartás
módosítását.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Mondok József társulási elnök
Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

-3Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a módosítások elfogadását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
jóváhagyását.
I z s á k, 2017. április 12.
(: Mondok József:)
polgármester
Határozat-tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti módosításokat
elfogadja és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.

IZSÁK ÉS TÉRSÉGE REKULTIVÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
3.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Hivatkozással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
93.§ 16. pontjában és a 2013. július 15-án aláírt Társulási Megállapodás ( továbbiakban :
Megállapodás) 12.1 pontjában foglaltakra Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az alábbi módosításokat.
1.) A Megállapodás 3.) pontja esetében az aktuális lakosságszámok az alábbiak szerint
alakulnak:
- Csengőd
2.152 fő
- Fülöpháza
927 fő
- Fülöpszállás
2.361 fő
- Harta
3.516 fő
- Izsák
5.902 fő
- Kaskantyú
993 fő
- Kunadacs
1.159 fő
- Orgovány
3.466 fő
- Páhi
1.218 fő
- Solt
6.577 fő
- Soltszentimre
1.293 fő
- Szabadszállás
6.418 fő
- Tabdi
1.095 fő
- Újsolt
193 fő
2.) A Megállapodás 9.3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9.3.1. pont:
A Társulás gazdálkodási tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, illetve a tárgyévi költségvetése alapján folytatja.
3.) A Megállapodás 15.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
15.3 pont:
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Kiskőrösi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
I z s á k, 2017. április __

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK ÉS TÉRSÉGE REKULTIVÁCIÓS
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Hatályos:

IZSÁK ÉS TÉRSÉGE REKULTIVÁCIÓS
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSA
Preambulum
Az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulásban ( továbbiakban: Társulás)
részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei ( a továbbiakban: tagok) az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés k.) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében foglaltak, valamint az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet- és Energia Operatív Program II. megvalósítási
szakaszában végrehajtott
önkormányzati tulajdonban lévő szilárd hulladéklerakók
rekultivációs beruházásainak és utógondozásának feladataira a KEOP-2.3.0/2F/09-20090011 azonosítási számú és „ Izsáki regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési
szilárdhulladék- lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” elnevezésű projekt
Támogatási Szerződésének „Általános Szerződési feltételek – 1 mrd. Forint alatti támogatás
esetén” fejezet 3.6 pontjában – fenntartási kötelezettség 2016. december 31-igmeghatározottak végrehajtására önkormányzati társulást hoznak létre az alábbiak szerint:
1.) A Társulás neve és székhelye: Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati
Társulás 6070. Izsák Szabadság tér 1.
2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
- Fülöpszállás Község Önkormányzata (6085. Fülöpszállás, Kossuth L.u.2. képviseli:
Gubacsi Gyula polgármester)
- Harta Nagyközség Önkormányzata (6326. Harta Templom u.68. képviseli: Dollenstein
László polgármester)
- Izsák Város Önkormányzata (6070. Izsák Szabadság tér 1. képviseli: Mondok József
polgármester),
- Kaskanytú Község Önkormányzata (6211. Kaskantyú Hunyadi u.10. képviseli: Újházi
Zsolt polgármester),
- Kunadacs Község Önkormányzata (6097.Kunadacs Rákóczi u.2. képviseli: Farkas Ildikó
polgármester),
- Orgovány Nagyközség Önkormányzata (6077. Orgovány Molnár G.u.2. képviseli: Vass
Ignác alpolgármester),
- Solt Város Önkormányzata (6320. Solt Béke tér 1. képviseli: Kalmár Pál polgármester)
- Szabadszállás Város Önkormányzata (6080. Szabadszállás Kálvin tér 1. képviseli: Dr
Báldy Zoltán polgármester),
- Újsolt Község Önkormányzata (6320. Újsolt Petőfi S.u.3. képviseli: Pintér Sándor János
polgármester)
3.) A társuláshoz tartozó települések lakossága (3):
- Fülöpszállás
2.152 fő
- Harta
3.516 fő
- Izsák
5.902 fő
- Kaskantyú
993 fő
- Kunadacs
1.159 fő

-2- Orgovány
- Solt
- Szabadszállás
- Újsolt

3.466 fő
6.577 fő
6.418 fő
193 fő

4.) A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök:
A KEOP-2.3.0/2F/09-2009-001. kódszámú és „ Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer települési szilárdhulladék- lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” című
projekt Támogatási szerződés 2. pontjában meghatározott települési szilárd hulladék
lerakóhelyek rekultivációs feladatainak végrehajtása, a környezetvédelmi terhelés
csökkentése és a végrehajtott beruházások fenntartási időszakban történő felügyelete.
Kormányzati funkció: 051040. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
Államigazgatási szakágazat rend szerinti besorolása : 382100. Nem veszélyes hulladék
kezelése és ártalmatlanítása.”
5.) A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető
szavazatarány:
5.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
5.2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületi által delegált tagok
alkotják, akik egy-egy szavazattal rendelkeznek.
5.3. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejét követően az új
képviselők megválasztásáig tart.
5.4 A társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott minden kérdésben.
6.) A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
6.1. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel, kivéve azokat a
kérdéseket amelyekben a jogszabály, vagy a Társulási megállapodás minősített szavazati
arányt ír elő.
6.2. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több, mint fele jelen van,
minősített szavazattöbbséget igénylő döntések esetében ez legalább hét település
képviselőjének jelenlétét igényli, de figyelemmel kell lenni, hogy az általuk képviselt
lakosságszám meghaladja a társulásban résztvevő települések lakosságának felét.
6.3. Minősített döntéshozatal esetei:
6.3.1. Társulási elnök(alelnök) megválasztása,
6.3.2. az ellenőrző szervezet illetve esetleges bizottság tagjainak megválasztása,
6.3.3. a társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása,
6.3.4. bármely vagyoni ügyben való döntés,

-36.3.5. munkabizottság létrehozása és annak tagjainak megválasztása.
6.3.6. társulásból történő kizárás.
6.4. A Társulás Tanács működése:
6.4.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente egy alkalommal tartja.
Az ülést a társulás elnöke, illetve annak akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és
vezeti. Mindkettőjük egyidejű tartós akadályoztatása esetén a feladatokat a korelnök látja el.
6.4.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
- A Társulási megállapodásban, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott
időpontban,
- Ha legalább három település képviselője írásban kezdeményezi a javasolt napirendi pontok
meghatározásával,
- Az elnök által meghatározott időpontban,
- Az ellenőrző szervezet által kért határidőn belül a napirend közlésével,
- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.
6.4.3. A Társulási Tanács ülésére szóló meghívót - az ülést megelőzően 5 munkanappal – az
előterjesztések csatolásával kell megküldeni a tagok részére.
6.4.4. A Társulási Tanács határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni. (A sorszám, évszám arab számmal, a határozathozatal
ideje zárójelben hó és nap megjelöléssel arab számmal, a TT számú határozat megjelöléssel)
6.4.5 A Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyveit a társulás elnöke és a tanács által
hitelesítésre megválasztott tag írja alá. A tartalmára a Mötv. szabályai az irányadóak.
6.4.6. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal
vehetnek részt.
6.4.7. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
6.4.8. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat az Izsáki Polgármesteri
Hivatal látja el.
7. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja.
7.1. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos közös költségekre ( bankszámla
kezelése, adatszolgáltatások teljesítése, stb.) a képviselő-testületek lakosságszám alapján 10
Ft/fő működési célú pénzügyi hozzájárulást fizetnek a saját költségvetési rendeletük
elfogadását követő 30. napig. A befizetés a Társulás 11732112-15340151- 15771896 számú
számlájára átutalással történik.
7.2. Tekintettel arra, hogy a társult önkormányzatok a jogi személyiségű társulást fejlesztési,
beruházási cél megvalósítására hozták létre és az azzal kapcsolatos fizetési kötelezettségeiket
teljesítették, így költséggel a fenntartási időszak (monitoring) munkái jelentkeznek. A
munkákkal kapcsolatos fizetési kötelezettséget a területileg illetékes önkormányzat teljesíti.
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eljárás.
8.1.Ha az önkormányzat a 7.1 pontban meghatározott működési hozzájárulását nem tudja
teljesíteni, köteles erről a Tanács elnökét a fizetési határidő lejártát követő három
munkanapon belül tájékoztatni.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz
fizetőképes.
8.2. A Tanács elnöke a tájékoztatást, vagy annak elmulasztása esetén a fizetési határidő
lejártát követő nyolc munkanapon belül köteles az önkormányzattal egyeztetni, ennek során
az új fizetési határidőről, valamint az új határidő eredménytelen letelte esetére az
önkormányzattal szemben benyújtható inkasszó alkalmazásáról megállapodni azzal, hogy az
önkormányzat a tartozás összegére szóló, visszavonásig érvényes pénzintézeti felhatalmazást
csak abban az esetben vonja vissza, ha a tartozást tőle beszedték, vagy azt megfizette.
8.3.Ha a Társulás a tartozást inkasszóval sem tudja beszedni, és a feladatai ellátásához hitelt
vesz fel, az önkormányzat a hitel kamatát is köteles megtéríteni. Ha az önkormányzati
tartozás miatt a hozzájárulást nem teljesítő önkormányzat illetékességi területén működő
lerakó számlája nem egyenlíthető ki, a késedelmi kamatot valamint a szolgáltatás
biztosításához kapcsolódó egyéb költséget az önkormányzat köteles megtéríteni
9. A Társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlásának rendje.
9.1. A Társulás létrehozásához alapítói vagyon nem tartozik.
9.2. A közös projekt végrehajtásával szerzett vagyon – az előzetes tanulmányokban szereplő
megvalósítási költségek figyelembevételével- a Társulásban résztvevő Önkormányzatok
vagyonnyilvántartásában szerepel. A projekt költségeinek kifizetése is az egyes
önkormányzatok illetékességi területén létrejött beruházások nagyságrendjének megfelelően
történt.
9.3. A társulás gazdálkodása:
9.3.1. A Társulás gazdálkodási tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, illetve a tárgyévi költségvetése alapján
folytatja. (3)
9.3.2. A Társulás költségvetését és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést a Társulási
Tanács határozatban állapítja meg.
9.3.2. A Társulás költségvetési működésének ellenőrzését a költségvetési szervek
ellenőrzésére jogosult szervek, a Támogató Szervezet és a társult települések
önkormányzatai végzik.
9.4. Tulajdonosi jogok:
9.4.1. A társulási tagok a képviselő útján részt vesznek a társulás szerveinek ülésén.

-59.4.2. A képviselő választhat és választható a társulás tisztségeire.
9.4.3. A képviselő teljes joggal képviseli a delegáló önkormányzat érdekeit.
9.4.4. A képviselő javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben.
9.4.5. A képviselő kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás elnökéhez és
felvilágosítást kérhet tőle a Társulás tevékenységéről.
9.4.6. A képviselő betekinthet a társulás irataiba.
9.5. Tulajdonosi kötelezettségek:
9.5.1. A társulási tag köteles a Társulási megállapodást és a határozatokat betartani.
9.5.2. Képviselője köteles részt venni a Társulási Tanácsülésein.
9.5.3. A Vállalt feladatokat maradéktalanul köteles teljesíteni.
9.5.4. A Társulás feladatkörébe tartozó és a társulás tárgyában a településen keletkező
ügyekhez szükséges adatokat és információkat továbbítani a társuláshoz.
10. A Társulás beszámolási kötelezettsége.
10.1. A 6.4.1. pont keretében meghatározott Társulási tanácsi ülésen- figyelemmel a 9.3.1
pontban megjelölt jogszabályok által előírtak szerint – a Társulási Tanács elnöke beszámol a
társulás működéséről.
10.2. A beszámolót és az ülésre szóló meghívót írásban kell kiküldeni az ülést megelőző 8
munkanappal korábban a települési képviselők részére.
11. A Társulás működésének ellenőrzési rendje.
A Társulás működésének ellenőrzése a 9.3.2 pontban, a 9.4.5 és 9.4.6 pontokban
foglaltaknak megfelelően történik.
12. A Társulási megállapodás módosításának feltételei.
12.1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületének mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.
12.2. A Társulás egy konkrét feladat( projekt) végrehajtásához alakult, a projekt
megvalósult, így a társuláshoz való csatlakozásra nincs lehetőség.
13. A Társulásból történő kiválás és kizárás.
13.1. A Társulás az Önkormányzati tulajdonban lévő szilárd hulladék lerakóhelyek
rekultivációs munkáinak végrehajtására, a Támogatási Szerződésben megszabott feladatokra,
az abban meghatározott határidőre jött létre.
13.2 A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet és erről legalább hat hónappal
korábban az Önkormányzat képviselő-testületeinek minősített többséggel kell dönteni,
melyről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
13.3. A kilépő tag a Ptk. Szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével a többi
tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért,
többletkiadásokért.
13.4. A Társulásból történő kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt az alábbi
kizárási okokra hivatkozással:
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ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget.
13.4.2. Ha a tag a társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési
kötelezettségének nem tesz eleget.
13.4.3. Ha a tag a társulás érdekei ellen cselekszik, vagy veszélyezteti a hatékony működést.
14. A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának
kötelezettsége, módja:
14.1. A társulás megszűnésének esetei:
14.1. A projekt Támogatási Szerződésében meghatározott fenntartási határidő letelt.
14.2. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel döntést
hozott a társulás megszűntetéséről.
14.3. A törvény erejénél fogva.
14.4. A bíróság jogerős döntése alapján.
14.2. Figyelemmel a 9.1 és 9.2 pontokban foglaltakra, társulásba bevitt vagyon nem volt, a
közös projekt nyomán megvalósult beruházások értéke a területileg illetékes
önkormányzatok számviteli nyilvántartásában aktiválásra kerültek.
14.3. A Társulás működéséről részletes pénzügyi elszámolást kell készíteni és a meglévő
pénzeszközt a 7.1 pontban meghatározott hozzájárulás befizetéséhez hasonlóan
lakosságszám arányosan kell felosztani és a döntéstől számított 30 napon belül az
önkormányzatok által megadott számlára visszautalni.
15. Záró rendelkezések:
15.1. Jelen Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének
jóváhagyó határozatával válik érvényessé és hatályossá. A Polgármester és a Jegyző a
megállapodást a társulás létrejöttének napjával aláírják.
15.2.A Társulási Megállapodás hatálybalépésének napja a Magyar Államkincstár BácsKiskun Megyei Igazgatóságánál történő változás bejegyzés időpontja.
15.3. E társulási megállapodás hatálybalépésével az Izsákon 2009. szeptember 25. napján
aláírt megállapodás hatályát veszti.
15.4. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás közötti egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Kiskőrösi Járási Bíróság illetékességét
kötik ki.
15.5. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
15.6. Jelen Megállapodást a tagok 9 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták és képviselőtestületi határozatuk eredeti példányát a Megállapodáshoz csatolják.
I z s á k, 2017. április __.
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