Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás
Társulási Megállapodás
módosítása

Alapító önkormányzatok a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás 2009. február 23-án kelt és 2011.
február 23-án módosított társulási megállapodását a következőkben módosítják:
A Társulási megállapodás 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„6. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye, jogállása:

Társult önkormányzatok képviselőtestületei a társulás által vállalt feladatok ellátására a Szociális
Szolgálatot (továbbiakban: szolgálat) működtetnek az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően.
A szolgálat székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
A szolgálat önállóan működő közszolgáltató közintézmény, jogi személyiséggel rendelkezik,
képviseli a szolgálat vezetője.
A Szociális Szolgálat elemi költségvetéssel rendelkezik. Gazdálkodását a gesztor település
Hivatala - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - látja el, külön
megállapodás alapján.”
A Társulási megállapodás 7.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

7.4. A szolgálat működésének, a közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
megvalósításához nyújtott normatív állami támogatás, kistérségi hozzájárulás szolgál.
Amennyiben az állami és kistérségi normatíva a működés költségeinek fedezetére nem elegendő
a társult önkormányzatok - a szolgálat éves költségvetésében meghatározottak szerint - járulnak
hozzá, a hozzájárulás mértékét saját, éves költségvetésükben biztosítják, és átadott
pénzeszközként a rájuk eső részt a gesztor település részére havonta – a tárgyhó utolsó
munkanapjáig – utalják az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11748052-15733957
számlaszámú költségvetési elszámolási számla javára. Amennyiben a szükséges pénzügyi
hozzájárulás a megadott időpontig teljesítésre nem kerül gesztor önkormányzat jogosult az
azonnali beszedési megbízás alkalmazására, melyhez a társult önkormányzat képviselő-testülete
hozzájárulását adja.
A Társulási megállapodás 7.6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

7.6. A társult önkormányzatok képviselőtestületei a szolgálat működését célszerűségi és
gazdaságossági szempontból a polgármesterek útján, - a Társulási Tanács keretein belül - a belső
ellenőr igénybevételével látják el.
Az ellenőrzés további jogkörei:
- a FEUVE rendszeren belül, mely a Szociális Szolgálat vezetőjének feladata
- a belső ellenőrzés rendszerén belül, mely a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás útján kerül megvalósításra,

-

amennyiben a fentieken túl a képviselő-testületek/polgármesterek /a Társulási Tanács
valamely egyéb ellenőrzést kíván lefolytatni, akkor az erről szóló döntésben az adott
ellenőrzés tárgyának a megjelölésén túl meg kell határozni, hogy az ellenőrzést
kinek/kiknek kell végrehajtani – mely feladat címzettje lehet a gesztor település
jegyzője vagy valamennyi jegyző/körjegyző.

A társulási megállapodás módosítását a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek
aláírják. A Társulás Megállapodás további pontjai változatlanok.
Révfülöp, 2012. május
Miklós Tamás
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
polgármestere

Szalai István
Balatonhenye Község Önkormányzat
polgármestere

Pék László
Kékkút Község Önkormányzat
polgármestere

Horváth Dezső
Kővágóörs Község Önkormányzat
polgármestere

Sebestyén Zoltán
Köveskál Község Önkormányzat
polgármestere
Sárvári Attila
Szentbékkálla Község Önkormányzat
polgármestere

Keszler Gyula
Mindszentkálla Község Önkormányzat
polgármestere

Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás
Társulási Megállapodása
(egységes szerkezetbe foglaltan)
A „ helyi önkormányzatokról” szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban:
Ötv. ) 43. § és „a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv. ) 9. §-ában foglalt rendelkezése, és „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv. ) 61., 62., 63., 64. §-aiban meghatározott szociális alapellátásokat ellátó
Szociális Alapszolgáltató Társulást hoz létre 2006. január 1. napjától határozatlan időre.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.
Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8275. Balatonhenye Kossuth utca 54.
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8254. Kékkút Fő utca 6.
Kővágóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8254. Kővágóörs Kossuth utca 1.
Köveskál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8274. Köveskál Fő utca 10.
Mindszentkálla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8282. Mindszentkálla Petőfi utca 13.
Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8281. Szentbékkálla Kossuth utca 11.
( továbbiakban: társult önkormányzatok képviselőtestületei )
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. A társulás neve, székhelye, működési területe:
A Társulás neve: Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás)
Székhelye: 8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.
Működési területe: a társult települési önkormányzatok közigazgatási területe

2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
A társulás tagjai:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.
Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8275. Balatonhenye Kossuth utca 54.
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8254. Kékkút Fő utca 6.
Kővágóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8254. Kővágóörs Kossuth utca 1.
Köveskál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8274. Köveskál Fő utca 10.
Mindszentkálla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8282. Mindszentkálla Petőfi utca 13.
Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8281. Szentbékkálla Kossuth utca 11.
3. A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve, székhelye:
3.1. Társult önkormányzatok képviselőtestületei a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával a
Társulási Tanácsot (továbbiakban: Tanács) bízzák meg.
Székhelye: Révfülöp, Villa Filip tér 8.
3.2. A gesztori feladatokat a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat látja el.
3.3. Társult önkormányzatok a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (étkezés, házi
segítségnyújtás, családsegítés), azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
rendelet (továbbiakban: rendelet) alkotására a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületét (továbbiakban: kijelölt önkormányzat) jelölik ki.
3.4. Jogszabályváltozás esetén a kijelölt önkormányzat köteles a vonatkozó rendeletet
felülvizsgálni és szükségesség esetén azt módosítani.
A térítési díjak változásáról a rendelet módosítását legkésőbb minden év március hónapban el
kell végezni.
A rendelet módosítása, kiegészítése előtt Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanács
véleményét kikérni nem kell.
3.5. Kijelölt önkormányzat a rendeletet a Szociális Szolgálat Vezetőjének szakmai előkészítő
munkája és javaslata alapján alkotja meg és módosítja.
A Szolgálat Vezetője a javaslat megadása előtt kikéri a társult települések
körjegyzőinek/jegyzőjének véleményét.
A Szociális Szolgálat Vezetője köteles az egyeztetett javaslatát kijelölt önkormányzat
jegyzőjének legkésőbb minden év február 28-ig megadni.

3.6. Amennyiben a társult települési önkormányzatok az intézményi térítési díjtól eltérően
további kedvezményt biztosítanak az ellátottak részére, az étkezésért kifizetett összeg és a
beszedett térítési díj különbözetét (a biztosított kedvezmény összegét) féléves elszámolás
keretében kötelesek az elszámolást követő hónap 30. napjáig a gesztor település számlájára
megfizetni.
4. A társulás célja:
Társult önkormányzatok képviselőtestületei abból a célból, hogy a körzet lakói az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e
megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és
optimális felhasználásával mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást biztosítsanak,
intézményi társulást hoznak létre.
A társult önkormányzatok képviselőtestületei szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk
tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés céljából az Sztv. 61., 62.,
63., 64 §-aiban foglalt alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon társulás
útján kívánják valósítani.
5. A társulás tevékenységi köre:
5.1.1. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan nem képesek biztosítani.
5.1.2. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
5.1.3. Családsegítés körébe tartozik különösen:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését, a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra
javaslat készítése és segítségnyújtás, családgondozás
c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében
a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti
szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben,
d) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és
csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat
segítő szolgáltatásokat.
g) hivatalos ügyek intézésének segítése,
h) együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal,
i) az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködésének koordinálása.
6. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye, jogállása:
Társult önkormányzatok képviselőtestületei a társulás által vállalt feladatok ellátására a Szociális
Szolgálatot (továbbiakban: szolgálat) működtetnek az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően.
A szolgálat székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
A szolgálat önállóan működő közszolgáltató közintézmény, jogi személyiséggel rendelkezik,
képviseli a szolgálat vezetője.
A Szociális Szolgálat elemi költségvetéssel rendelkezik. Gazdálkodását a gesztor település
Hivatala - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - látja el, külön
megállapodás alapján.
7. A társulás vagyona, költségek viselése, költségvetése, ellenőrzés, beszámolás rendje:
A társulás vagyona
7.1. A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálat működésére szolgáló
épület felszerelési és berendezési tárgyai Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában
állnak.
A gesztor település a működéshez az alábbi feltételeket biztosítja:
Révfülöp Községházán - címe: 8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.
Épületen belül: 1 db irodahelyiség,
Közös használatú helyiségek: folyosó, mosdó, tárgyaló,
Felszerelési, berendezési tárgyak: asztal, szék, szekrény, telefon, számítógép.
7.2. A feladatok helyben történő ellátása érdekében a társult önkormányzatok képviselőtestületei
a működéshez szükséges, rendeltetésszerű működésre alkalmas helyiség használatát saját
költségükön biztosítják. A társult önkormányzatok képviselőtestületei a helyszíni feladatellátás
érdekében biztosított helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges berendezési és
felszerelési tárgyak beszerzéséről saját költségvetésük terhére gondoskodnak.
A helyszíni feladatellátáshoz szükséges épület, berendezési és felszerelési tárgy az adott
települési önkormányzat tulajdonát képezi.
7.3. A társulás
működése során, a közös fenntartással összefüggésben keletkezett
vagyonnövekmény a társult települési önkormányzatok lakosságarányos közös tulajdonát képezi.
A vagyonnal kapcsolatos kérdésekben a külön - többcélú társulási - megállapodásban foglaltak
az irányadók.
A társulás megszűnése esetén társult önkormányzatok képviselőtestületei a Ptk. közös tulajdon
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el.

A költségek viselése
7.4. A szolgálat működésének, a közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
megvalósításához nyújtott normatív állami támogatás, kistérségi hozzájárulás szolgál.
Amennyiben az állami és kistérségi normatíva a működés költségeinek fedezetére nem elegendő
a társult önkormányzatok - a szolgálat éves költségvetésében meghatározottak szerint - járulnak
hozzá, a hozzájárulás mértékét saját, éves költségvetésükben biztosítják, és átadott
pénzeszközként a rájuk eső részt a gesztor település részére havonta – a tárgyhó utolsó
munkanapjáig – utalják az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11748052-15733957
számlaszámú költségvetési elszámolási számla javára. Amennyiben a szükséges pénzügyi
hozzájárulás a megadott időpontig teljesítésre nem kerül gesztor önkormányzat jogosult az
azonnali beszedési megbízás alkalmazására, melyhez a társult önkormányzat képviselő-testülete
hozzájárulását adja.
Költségvetés
7.5. A Tanács elfogadja a szolgálat költségvetését, annak végrehajtásáról szóló évközi és éves
tájékoztatóját – a zárszámadását -, azt követően a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének költségvetési, zárszámadási rendeletébe épül be, azzal, hogy a társult
községi képviselő-testületek saját költségvetési rendeleteikben szükségesség esetén az általuk
biztosítandó előirányzatot szerepeltetik.
Ellenőrzés, beszámolás
7.6. A társult önkormányzatok képviselőtestületei a szolgálat működését célszerűségi és
gazdaságossági szempontból a polgármesterek útján, - a Társulási Tanács keretein belül - a belső
ellenőr igénybevételével látják el.
Az ellenőrzés további jogkörei:
- a FEUVE rendszeren belül, mely a Szociális Szolgálat vezetőjének feladata
- a belső ellenőrzés rendszerén belül, mely a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás útján kerül megvalósításra,
- amennyiben a fentieken túl a képviselő-testületek/polgármesterek /a Társulási Tanács
valamely egyéb ellenőrzést kíván lefolytatni, akkor az erről szóló döntésben az adott
ellenőrzés tárgyának a megjelölésén túl meg kell határozni, hogy az ellenőrzést
kinek/kiknek kell végrehajtani – mely feladat címzettje lehet a gesztor település
jegyzője vagy valamennyi jegyző/körjegyző.
7.7. A társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestere a saját képviselőtestületének
évenként, a költségvetési éves beszámoló keretében ad számot a társulás tevékenységéről, a
pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról.
7.8. A szolgálat vezető munkájáról évente egy alkalommal valamennyi társult települési
önkormányzat képviselőtestületének beszámol.

8. A társulás jogállása:
8.1. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
8.2. Társult önkormányzatok a Társulás döntéshozó szerveként 7 tagú TÁRSULÁSI TANÁCS-ot
hoznak létre. A Társulási Tanácsban a társulás tagjait a társult önkormányzatok polgármesterei
képviselik. A Társulási Tanács tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek.
8.3. A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ.
8.4. A Társulási Tanács működésének szabályai:
A Társulási Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
A Tanács döntéseit a megjelentek többségi (50%+1fő) szavazatával hozza. Szavazategyelőség
esetén a Társulási Tanács Elnökének szavazata dönt. A Társulási Tanács összehívását, a
résztvevők körét, az ülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és formai meghatározását a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Tanács működéséhez szükséges
ügyviteli teendőket a Gesztor Önkormányzat hivatala látja el.
8.5. A Tanács dönt:
- a szolgálat éves költségvetéséről, annak végrehajtásáról szóló évközi, és éves
tájékoztató elfogadásáról,
- a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának egyéb
működéssel kapcsolatos szabályzaténak elfogadásáról és annak módosításáról.
A Tanács véleményezi:
- a szolgálat alapító okiratát és annak módosítását,
- a szolgálat vezető pályázatát,
- a szolgálat dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos meghozandó intézkedéseket,
(pl. új dolgozó felvétele, létszámcsökkentés elhatározása előtt)
- társuláshoz történő csatlakozást, társulásból kizárást.
8.6. A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálat vezetőjének,
családgondozójának a kinevezése, megbízása, a megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör
gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése – a Társulási Tanács véleményének
kikérése után, többségi vélemény alapján – a gesztor település polgármesterének hatáskörébe
tartozik. Egyéb munkáltatói jogokat a szolgálat vezető
esetében a gesztor település
polgármestere, a családgondozók felett a szolgálat vezető gyakorolja. A Gesztor Önkormányzat
polgármesterének intézkedéseiről az adott település polgármesterét, jegyzőjét értesíteni kell.
9. A társuláshoz való csatlakozás, a társulás, tagsági jogviszony megszűnése:
9.1. Társult önkormányzatok képviselőtestületei biztosítják a csatlakozás lehetőségét.
9.2. A társuló települési önkormányzat képviselőtestülete minősített többséggel hozott döntéssel
mondja ki a társulásban való részvételt, a társuláshoz való csatlakozást.
9.3. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselőtestülete a társuláshoz
történő csatlakozási nyilatkozatát tartalmazó határozatot legalább három hónappal korábban
köteles meghozni és a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselőtestületeinek,
valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának megküldeni.
9.4.A csatlakozni szándékozó képviselőtestületnek a határozatban ki kell mondani, hogy
- elfogadja a társulás célját,
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja,

vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulás
viselését, teljesítését,
- hatékonyan közreműködik a feladatok költségkímélő megvalósításában.
9.5. A csatlakozással kapcsolatos kérdésben a társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselőtestületei minősített többséggel meghozott határozattal döntenek.
9.6. Jelen társulás megszűnik:
a) ha a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike minősített többséggel hozott
döntésével közös megegyezéssel megszünteti,
b) amennyiben a tagok száma-felmondás következtében-egyre csökken,
c) bíróság jogerős döntése alapján.
9.7. A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával - december 31-i
hatállyal - lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot
3 hónappal korábban kell meghozni, és a társult képviselőtestületekkel közölni.
9.8. Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult önkormányzat
képviselőtestületének minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó
döntése esetén gyakorolható, azzal válik érvényessé.
9.9. A társult önkormányzatok képviselőtestületeinek több mint fele minősített többséggel hozott
határozatával, a naptári év utolsó napjával, fontos okból kizárhatja azt a tagot, mely tag a jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
-

10. Társult önkormányzatok képviselőtestületei egybehangzóan kijelentik, hogy a
megállapodásból, továbbá a társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyilagos
úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, és a Tapolca Városi Bíróságon keresetindítási lehetőséggel
kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
Záradék
A Társulási Megállapodás a képviselő-testületek jóváhagyásával – társult önkormányzatok közül
az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
A társulási megállapodást
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 104/2005. (XI.28.) számú
határozatával, a módosítást a 23/2005. (XII.19.), a 3/2009. (II.9.), az 5/2011. (II.15.) számú
határozatával, a /2012.( ) számú határozatával
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete 57/2005. (XI.30.) számú határozatával,
a módosítást a 62/2005. (XII.21.), a 9/2009. (II.13.), a 2/2011. (II.15.) számú határozatával, a
/2012.( ) számú határozatával
Kékkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2005. (XII.14.) számú határozatával, a
módosítást a 91/2005. (XII.14.), a 11/2009. (II.23.), a 14/2011. (II.17.) számú határozatával, a
/2012.( ) számú határozatával
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 120/2005. (XII.20.) számú határozatával, a
módosítást a 120/2005. (XII.20.), a 19/2009. (II.19.), a 17/2011. (II.23.) számú határozatával, a
/2012.( ) számú határozatával

Köveskál Község Önkormányzat Képviselőtestülete 108/2005. (XI.29.) számú határozatával, a
módosítást a 120/2005. (XII.12.), a 18/2009. (II.10.), a 2/2011. (I.20.) számú határozatával, a
/2012.( ) számú határozatával
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselőtestülete 74/2005. (XI.23.) számú határozatával,
a módosítást a 78/2005. (XII.22.), a 14/2009. (II.20.), a 6/2011. (II.16.) számú határozatával, a
/2012.( ) számú határozatával
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselőtestülete 47/2005. (XI.30.) számú határozatával,
a módosítást az 53/2005. (XII.19.), a 10/2009. (II.12.), a 3/2011. (II.9.) számú határozatával, a
/2012.( ) számú határozatával
jóváhagyta.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselőtestületek
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt,
helyben hagyólag, saját kezűleg aláírták.
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