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ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
 
 
 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
 
 
 
 

2.  MÓDOSÍTÁSA 



 

1.  

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

(6640 Csongrád, Kossuth tér 7. szám) 

képviselője: Dr. Kőrösi Tibor polgármester 

 

2. 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

(6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

képviselője:  Forgó Henrik polgármester 

 

települési önkormányzatok képviselő-testületei mint tagönkormányzatok elhatározták, hogy a Csongrádon 
2011. áprilisában aláírt, 2011. decemberében módosított Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítják: 

1. 

A Társulási Megállapodás bevezető része az alábbiakra módosul: 

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja 
közfeladata körében eljárva az egyes ivóvízminőség-javító feladatok elvégzésének összehangolására a tagönkormányzatok az 
alábbiakban állapodnak meg:” 

2. 

1. – 10. pontig változatlan marad. 

3. 

11. pont A Társulási Megállapodás 11. pontjában az „elnökhelyettes” szöveg helyébe „alelnök” és „alelnöke” szöveg 
lép. 

4. 

A 12. pont változatlan marad 

5. 

13. /e) pont utolsó mondata törlésével marad hatályban. 

 



törlésre került: „2011. év vonatkozásában a tagok a január 1-ei lakosság szám alapján kötelesek a tagdíj időarányos 
részét megfizetni a megállapítást követő 30 napon belül.” 

6. 

Az eddigi 14. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14. Keletkezett vagyon felosztása, aktiválása 

A társulás beruházásában a tagok közigazgatási területén keletkező vagyonelemeket – tekintettel arra, hogy 
műszakilag egységes vagyont nem képeznek – a társulás tagjai könyveikben önállóan aktiválják, külön-
külön, saját vagyonként tartják nyilván.” 

7. 

„A Társulási Megállapodás pontjainak jelenlegi sorszámozása az új 14. ponttal való kiegészítés miatt, az 
eddigi 14. pont helyébe a 15. pont, a 15. pont helyébe a 16. pont, a 16. pont helyébe a 17. pont, a 17. pont 
helyébe a 18.  pont lép.” 

8. 

A Társulási Megállapodás 17./c) pont helyébe lépő 18/c) pontjában rögzített „hatályba léptetés dátumát 2013. 
december 07. napjára módosítja”. 

Záradék: az alábbi záradékkal egészül ki: 

„Záradék: 

A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban írt határozataikkal 
módosították és fogadták el önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként. 

Önkormányzat neve Jóváhagyó határozat száma 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

(2. módosítás) 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(2. módosítás) 

82/2013. (XI. 29.) Ökt 
határozat 

Aláírások: 

 

Dr. Kőrösi Tibor polgármester 
Csongrád Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete nevében 

 

 

Forgó Henrik polgármester 
Csanytelek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete nevében 



 


