Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én
megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál
Albertné, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, és Varga
Márta képviselők.
Bejelentéssel vannak távol: Guttyán Edina és Németh Lajos képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 10 fő megjelent /83%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Elmondja, hogy Kengyel-Tiszatenyő társulás alapító okiratát módosítani szükséges
azonnali határidővel ezért vált szükségessé a soron kívüli ülés megtartása, melyre
telefonon történt a képviselők meghívása.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
1. Tiszatenyő- Kengyel közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okiratának
módosítása
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
I.NAPIREND:
Az ülés előtt kiosztott Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás alapító
okiratának módosítására vonatkozó előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri a testületet az előterjesztéssel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek a Tiszatenyő- Kengyel
önkormányzati társulás Alapító okirata módosításának elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

44/2009.(VII.09.) számú önk.

Határozat

A Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okirat
módosítására.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990.évi LXV.
Tv. 9.§ (2) és (4) bekezdés valamint a 10. §.(1) bekezdés g. pontja
alapján a 32/2009.(V.28.) kiadott
Tiszatenyő - Kengyel Közös
Szennyvízkezelő Társulás
alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja.
1. /A 6. pont helyébe az alábbiak lépnek:
Létrehozásáról szóló határozatok:
37/2009.(VI.16.)
számú
Kengyel
határozata
32/2009.(V.28.) számú Tiszatenyő
határozata

Község

Önkormányzatának

Község

Önkormányzatának

2./A 7. pont helyébe az alábbiak lépnek.
Jogállása:
Társulás önálló jogi személyiséggel előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező önállóan gazdálkodó és működő, közszolgáltató gazdaságipénzügyi-műszaki ellátást végző költségvetési szerv.
A Társulás önálló gazdasági szervezetet nem állít fel gazdálkodási,
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásra megállapodást köt a Tiszatenyő
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatallal, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervvel, a jelen Alapító Okirat
kibocsátásával egyidejűleg elfogadott Társulási Megállapodás alapján, az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.)
kormányrendeletben foglaltak szerint.
3./A 8. pont helyébe az alábbiak lépnek
A társulás közfeladata, alaptevékenysége:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésben
meghatározott
csatornázás
megoldása
helyi
közszolgáltatási, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. §
(1) a), b) pontjában, illetve (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott
önkormányzati közszolgáltatási feladat.
Tiszatenyő - Kengyel
megvalósítása

közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt

Alaptevékenység szakágazati rendje:
tisztítása, elhelyezése

370000 Szennyvíz gyűjtése,

A költségvetési szerv által alkalmazott szakfeladatok:
2009. december 31-ig:

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
701015 Saját ingatlan hasznosítás
2010. január 1-től:
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832001 Ingatlankezelés
6832002 Ingatlankezelés
6832003 Ingatlankezelés
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
TEÁOR szerint:i besorolások:
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
84.11 Általános igazgatás
Típus szerinti besorolása:
közüzem

Közszolgáltató

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai:
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, 10 %
mértékéig végezhet, 2010. január 1-től.
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: a társulás vállalkozási
tevékenységet nem végez.
4./A 9. pont helyébe az alábbiak lépnek
A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó
közszolgáltató költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezik. A Társulás önálló gazdasági szervezeti egységet nem állít fel.
5/ Az eredeti 9.pont számozása 10-re módosul.
6/ Az eredeti 10.pont számozása 11-re módosul.
7/ A 12. pont kiegészül az alábbiakkal:
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A társulási tanács elnökének mindenkor Tiszatenyő Községi
Önkormányzat delegáltját választják meg, a társulási megállapodás
VIII/1.3. pontjában meghatározottak szerint.

Ezt követően Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek a TiszatenyőKengyel közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okirat egységes szerkezetbe
foglalását
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

45/2009. ( VII.09.)számú önk.

H atározat

A Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás
egységes szerkezetbe foglalására.

alapító okirat

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990.évi LXV.
Tv. 9.§ (2) és (4) bekezdés valamint a 10. §.(1) bekezdés g. pontja
alapján Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás alapító
okiratát egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki.
ALAPÍTÓ OKIRAT

Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082 Tiszatenyő Alkotmány út 26.
Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
mint alapítók a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16-18. §-aiban foglaltaknak
megfelelően 2009. június 17. napján kelt társulási megállapodás szerinti jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, mint költségvetési szervet
hoznak létre.
1. A költségvetési szerv elnevezése:
Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás
2. A társulás székhelye:
5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26.
3. A társulás illetékességi területe: az alapító önkormányzatok közigazgatási
területe.
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó és felügyeleti szerve:
1) Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082 Tiszatenyő Alkotmány út 26
2) Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
5. Alapítás éve: 2009. év

6. Létrehozásáról szóló határozatok:
37/2009.(VI.16.) számú Kengyel Község Önkormányzatának határozata
32/2009.(V.28.) számú Tiszatenyő Község Önkormányzatának határozata
7. Jogállása:
Társulás önálló jogi személyiséggel előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
önállóan gazdálkodó és működő, közszolgáltató gazdasági- pénzügyi-műszaki
ellátást végző költségvetési szerv.
A Társulás önálló gazdasági szervezetet nem állít fel gazdálkodási, pénzügyigazdasági feladatainak ellátásra megállapodást köt a Tiszatenyő Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatallal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervvel, a jelen Alapító Okirat kibocsátásával egyidejűleg elfogadott
Társulási Megállapodás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998 (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltak szerint.
8. A társulás közfeladata, alaptevékenysége:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben
meghatározott csatornázás megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a), b) pontjában, illetve (2)
bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladat.
Tiszatenyő - Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítása
Alaptevékenység szakágazati rendje:
elhelyezése

370000

Szennyvíz

gyűjtése,

tisztítása,

A költségvetési szerv által alkalmazott szakfeladatok:
2009. december 31-ig:
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
701015 Saját ingatlan hasznosítás
2010. január 1-től:
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832001 Ingatlankezelés
6832002 Ingatlankezelés
6832003 Ingatlankezelés
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
TEÁOR szerint:i besorolások:
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
84.11 Általános igazgatás
Típus szerinti besorolása:

Közszolgáltató közüzem

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai:
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, 10 % mértékéig végezhet,
2010. január 1-től.
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: a társulás vállalkozási tevékenységet
nem végez.

9. A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató
költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A Társulás
önálló gazdasági szervezeti egységet nem állít fel.
10. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátást szolgáló vagyont Tiszatenyő Község és Kengyel Község
Önkormányzata bocsátja a Társulás tulajdonába, a beruházásban résztvevő összeg
arányában.
11. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik.

12. Képviselet:
A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke látja el.
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A társulási tanács elnökének mindenkor Tiszatenyő Községi Önkormányzat
delegáltját választják meg, a
társulási megállapodás VIII/1.3. pontjában
meghatározottak szerint.

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.)
kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A Társulás esetleges alkalmazottai felett
a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke jogosult.

Kengyel, 2009. július 09.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

Mivel több napirend nincs Czédly Gyula polgármester megköszöni a megjelenést,
az ülést berekeszti.

Kmf.
/:Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

K i v o n a t a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09én megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből
44/2009.(VII.09.) számú önk.

Határozat

A Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okirat
módosítására.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990.évi LXV.
Tv. 9.§ (2) és (4) bekezdés valamint a 10. §.(1) bekezdés g. pontja
alapján a 32/2009.(V.28.) kiadott
Tiszatenyő - Kengyel Közös
Szennyvízkezelő Társulás
alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja.
1. /A 6. pont helyébe az alábbiak lépnek:
Létrehozásáról szóló határozatok:
37/2009.(VI.16.)
számú
Kengyel
határozata
32/2009.(V.28.) számú Tiszatenyő
határozata

Község

Önkormányzatának

Község

Önkormányzatának

2./A 7. pont helyébe az alábbiak lépnek.
Jogállása:
Társulás önálló jogi személyiséggel előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező önállóan gazdálkodó és működő, közszolgáltató gazdaságipénzügyi-műszaki ellátást végző költségvetési szerv.
A Társulás önálló gazdasági szervezetet nem állít fel gazdálkodási,
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásra megállapodást köt a
Tiszatenyő Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatallal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel, a jelen Alapító
Okirat kibocsátásával egyidejűleg elfogadott Társulási Megállapodás
alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.)
kormányrendeletben foglaltak szerint.
3./A 8. pont helyébe az alábbiak lépnek
A társulás közfeladata, alaptevékenysége:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésben
meghatározott
csatornázás
megoldása
helyi
közszolgáltatási, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
4. § (1) a), b) pontjában, illetve (2) bekezdés b), c) pontjában
meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladat.
Tiszatenyő - Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt
megvalósítása
Alaptevékenység szakágazati rendje:
370000 Szennyvíz gyűjtése,
tisztítása, elhelyezése
A költségvetési szerv által alkalmazott szakfeladatok:
2009. december 31-ig:
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
701015 Saját ingatlan hasznosítás

2010. január 1-től:
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832001 Ingatlankezelés
6832002 Ingatlankezelés
6832003 Ingatlankezelés
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
TEÁOR szerint:i besorolások:
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
84.11 Általános igazgatás
Típus szerinti besorolása:
közüzem

Közszolgáltató

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai:
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, 10 %
mértékéig végezhet, 2010. január 1-től.
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: a társulás vállalkozási
tevékenységet nem végez.
4./A 9. pont helyébe az alábbiak lépnek
A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó
közszolgáltató költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezik. A Társulás önálló gazdasági szervezeti egységet nem állít fel.
5/ Az eredeti 9.pont számozása 10-re módosul.
6/ Az eredeti 10.pont számozása 11-re módosul.
7/ A 12. pont kiegészül az alábbiakkal:
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A társulási tanács elnökének mindenkor Tiszatenyő Községi
Önkormányzat delegáltját választják meg, a társulási megállapodás
VIII/1.3. pontjában meghatározottak szerint.
Kmf.
Czédly Gyula sk.
polgármester

Szabó István sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2009. július 09.
/: Mikus Mihályné :/
főelőadó

K i v o n a t a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09én megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből
45/2009. ( VII.09.)számú önk.

H atározat

A Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás
egységes szerkezetbe foglalására.

alapító okirat

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990.évi
LXV. Tv. 9.§ (2) és (4) bekezdés valamint a 10. §.(1) bekezdés g.
pontja alapján Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő
Társulás alapító okiratát egységes szerkezetben az alábbiak
szerint adja ki.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082 Tiszatenyő Alkotmány út 26.
Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
mint alapítók a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16-18. §-aiban foglaltaknak
megfelelően 2009. június 17. napján kelt társulási megállapodás szerinti jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, mint költségvetési szervet
hoznak létre.
1. A költségvetési szerv elnevezése:
Tiszatenyő - Kegyel Közös Szennyvízkezelő Társulás
2. A társulás székhelye:
5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26.
3. A társulás illetékességi területe: az alapító önkormányzatok közigazgatási
területe.
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó és felügyeleti szerve:
3) Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082 Tiszatenyő Alkotmány út 26
4) Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
5. Alapítás éve: 2009. év
6. Létrehozásáról szóló határozatok:
37/2009.(VI.16.) számú Kengyel Község Önkormányzatának határozata
32/2009.(V.28.) számú Tiszatenyő Község Önkormányzatának határozata

7. Jogállása:
Társulás önálló jogi személyiséggel előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
önállóan gazdálkodó és működő, közszolgáltató gazdasági- pénzügyi-műszaki
ellátást végző költségvetési szerv.
A Társulás önálló gazdasági szervezetet nem állít fel gazdálkodási, pénzügyigazdasági feladatainak ellátásra megállapodást köt a Tiszatenyő Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatallal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervvel, a jelen Alapító Okirat kibocsátásával egyidejűleg elfogadott
Társulási Megállapodás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998 (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltak szerint.
8. A társulás közfeladata, alaptevékenysége:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben
meghatározott csatornázás megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a), b) pontjában, illetve (2)
bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladat.
Tiszatenyő - Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítása
Alaptevékenység szakágazati rendje:
elhelyezése

370000

Szennyvíz

gyűjtése,

tisztítása,

A költségvetési szerv által alkalmazott szakfeladatok:
2009. december 31-ig:
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
701015 Saját ingatlan hasznosítás
2010. január 1-től:
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832001 Ingatlankezelés
6832002 Ingatlankezelés
6832003 Ingatlankezelés
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
TEÁOR szerint:i besorolások:
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
84.11 Általános igazgatás
Típus szerinti besorolása:

Közszolgáltató közüzem

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai:
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, 10 % mértékéig végezhet,
2010. január 1-től.

Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: a társulás vállalkozási tevékenységet
nem végez.

9. A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó
közszolgáltató költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezik. A Társulás önálló gazdasági szervezeti egységet nem állít fel.
10. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátást szolgáló vagyont Tiszatenyő Község és Kengyel Község
Önkormányzata bocsátja a Társulás tulajdonába, a beruházásban résztvevő összeg
arányában.
11. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik.

12. Képviselet:
A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke látja el.
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A társulási tanács elnökének mindenkor Tiszatenyő Községi Önkormányzat
delegáltját választják meg, a
társulási megállapodás VIII/1.3. pontjában
meghatározottak szerint.
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.)
kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A Társulás esetleges alkalmazottai felett
a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke jogosult.
Kengyel, 2009. július 09.

Czédly Gyula sk.
polgármester

Szabó István sk.
jegyző

A másolat hiteles:
Kengyel, 2009. július 09. /: Mikus Mihályné :/
jkv.vezető
Záradék:
Az alapító okirat hatályos 2009. július 09-től
A fenti Alapító Okiratot társulási megállapodás 2. számú mellékleteként hagyta jóvá.
Kengyel, 2009. július 09.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

