
HATÁROZATI KIVONAT 
Készült: Hantos    Önkormányzat Képviselő-testületének   

2012. május 16-án      tartott   nyílt     ülésének  jegyzőkönyvéből 

A kivonat hiteles ! 
Hantos, 2012.  május 16.  

/:Horváth Jánosné:/ 
jegyzőkönyvvezető 

 

 

1

1

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2012. (V.16.) számú határozata 

 
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta „A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodása módosítására” vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve 
az alábbi döntést hozza: 

I. 
 

 
A Képviselőtestület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. 
tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 
Sárbogárdon, 2005. április 29.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely 
a Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása: 
 
 
1. Az I. 3.2. pont helyébe a következő lép: 

„3.2. A Többcélú Kistérségi Társulás a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. szabályai szerint működik. „ 

 

2. A IV. 1.1. pontja törlésre kerül 

 
3. A IV. 1.3.4. pont helyébe a következő lép: 

 

„1.3.4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására.” 

 

4. A IV. 1.3.13. pontja törlésre kerül 

 

5. A IV. 1.4.2. pont helyébe a következő lép: 

„ 

1.4.2. Folyamatos kapcsolatot tart a Megyei Területfejlesztési Tanács Munkaszervezetével, a 
kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési 
szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.” 
 

6. A IV. 1.5. pont helyébe a következő lép: 

 
„1.5. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a IV/1.3.2., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.11., 

1.3.12. pontban meghatározott ügyekben, - melyet az 1.3. pont vastag szedései is jelölnek 
- továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról egyhangúlag dönt. Ennek 
hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Tanács tagjai minősített 
többségével dönt: azaz a Társulási Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai – a 
polgármesterek – 2/3-ának támogató szavazatával.” 

 
7. A IV. 1.6.és 1.7. pontja törlésre kerül 

 

8. A IV. 1.8.3.  pont helyébe a következő lép: 

 

„1.8.3. Folyamatos kapcsolatot tart a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 
Munkaszervezetével, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása 
érdekében.” 
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9.  A IV. 1.8.3.  pont módosul az alábbiak szerint 

 

„A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv., az „államháztartásról” szóló 
1992. évi XXXVIII. tv., valamint a „költségvetési szervek belső ellenőrzéséről” szóló 
193/2003.)XI.26.) Korm. sz. rendelet szerint gondoskodik a belső ellenőri feladatok ellátásáról.” 

 

 Szövegrész helyébe a következő lép: 

 

„A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az „államháztartásról” 
szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a „költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről” szóló 370/2011.(XI.31.) Korm. sz. rendelet szerint gondoskodik a belső ellenőri 
feladatok ellátásáról.” 
 

10. A V. 4.2.  pont törlésre kerül. 

 

11. A V. 5.5.  pont helyébe a következő lép: 

 
„5.5. A Társulási Tanács mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazokat a 

hatásköröket, amelyeket jelen Megállapodás meghatároz.” 
 

12. A VI. 1.14. pontja törlésre kerül 

 

13. A VI. 1.16.19. pontja törlésre kerül 

 

14. A VIII. 6.6.  pont módosul az alábbiak szerint 

 

„Kistérségi Iroda vezetője” 
 

 Szövegrész helyébe a következő lép: 

 

„Kistérségi Iroda gazdaságvezetője” 
 

15. A VIII. 9.1.  pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

 

„regionális fejlesztési tanács által vagy” 
 

II.  
 

Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának 
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg felhatalmazza az VIII. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
Felelős:  Fischer József 

  polgármester 
 

Határidő: 2012. május 31. 
 
 
 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                                 ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                                      körjegyző 


