1. melléklet a 165/2018.(XII.06.) KT. számú határozathoz

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint.
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2018. január 1. napjától hatályos társulási
megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) I. fejezet 2.1.2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.1.2. Képviselője: Hegedüs Péter polgármester”
2. A társulási megállapodás IV. fejezet 1.2. pontja helyére a következő rendelkezés lép:
„1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal
rendelkeznek azzal, hogy a III. fejezet 1.4., 1.8., 1.10., valamint 1.14. pontjaiban
meghatározott feladat ellátásban részt nem vevő önkormányzatok által delegált tagok az e
feladatok ellátását érintő körben nem rendelkeznek szavazati joggal.”
3. A társulási megállapodás X. fejezet helyére a következő rendelkezés lép:
„A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás
történik. A II. Fejezet 3.1.4.1., 3.1.5., 3.1.8.,3.1.10. és 3.5. pontjai szerinti feladatellátás e
körben a társulás rendjétől eltérő feladatellátásnak minősül, így a Társulási tanácsban a
szavazatarányok IV. pontjában foglalt speciális szabályai érvényesülnek. A II. Fejezet 3.5.
pontja szerinti feladatellátás tekintetében a hozzájárulás lakosságszám arányosan kerül
megállapításra, 25 Ft/Fő összegben.”
4. A társulási megállapodás XI. fejezet 1. pontja helyére a következő rendelkezés lép:
„1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a bejegyzés napjától lép
hatályba.”
5. A társulási megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Jelen Társulási megállapodás módosítást a bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Balmazújváros, 2018. ………………
A társult önkormányzatok:

A Társulási megállapodás módosítását jóváhagyó
képviselő-testületi határozat száma:

Balmazújváros Város Önkormányzata

……………………… számú határozat

Egyek Nagyközség Önkormányzata

……………………… számú határozat

Hortobágy Község Önkormányzata

……………………… Hö.Hat.

Tiszacsege Város Önkormányzata

165/2018.(XII.06.) KT. számú határozat

Hegedüs Péter
Balmazújváros Város Polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy Község Polgármestere

Dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség Polgármestere

Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Polgármestere

