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Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete 2020. szeptember24-1 tilésének jegyzékényvéb6l

Pomaz Varos Onkormanyzat Képvisel6é-testiiletének
149/2020. ([X.24.) szamu hatarozata

a FAOT Tarsuldsi Megallapodas modositasa targyaban

Pomaz Varos Képviseld-testiilete a Magyarorsz4g helyi 6nkormanyzatairél szl6 2011. évi
CLXXXIX. térvény 88.§ (1) bekezdésében meghatarozott rendelkezés alapjan az alabbi
hatarozatot hozta:

1. Pomaéz Varos Onkorméanyzat Képviselé-testiilete ugy hatdrozott, hogy Pomaz
Varos Onkormanyzata elfogadja a jelen hatarozat 1. sz. mellékletét képezd
Févarosi Agglomeraciés Onkormanyzati Tarsulas uj Tarsuldsi Megallapodasat.

2. A Képviselé-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert az tj Tarsuldsi Megallapodas
alairasara.

Hatarid6: azonnal
Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,

Dr.Toth Ibolya aljegyz6

   
  Leidinger Istvan‘ _.

polgarmester =

 



1. szamt melléklet
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MEGALLAPODAS

TELEPULESI ONKORMANYZATOK TARSULASAROL

A fovarosi agglomeracidés térség alabbiakban nevesitett, tarsult 6nkormanyzatai a 2011. j¥nius

15. napjaval létrehozott Févarosi Agglomeracié Onkorményzati Tarsuldst a jogfolytonossag

biztositasa mellett a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairél szdl6 2011. évi CLXXXIX.
térvény rendelkezéseinek megfelel6en Gnkéntes és szabad elhatarozdsukbdél a jogi

személyiség tovabbi fenntartasa mellett jelen tarsulasi megallapodassal atalakitjak.

I.

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1./ A Tarsulas neve: Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulds

2./ A Tarsulds réviditett neve: FAOT

3./ A Tarsulas székhelye: 2360 Gyal, Kérési ut 112-114.

4./ A Tarsulas tagjai: A Tarsulds tagjainak nevét, székhelyét és képviseléjét, valamint az
egyes teleptilések 2019. januar 1-i lakossagszamat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezt

kévetéen a teleptilések lakossagsz4ma minden évben a KSH Altal kézélt elézd éves
adatoknak megfeleléen keriil figyelembe vételre.

5./ A Tarsulas miikédési teriilete:

A tarsult 6nkormanyzatok k6zigazgatasi teriilete.

6./ A Tarsulas iranyité szerve:

Févarosi Agglomeracié Onkormdényzati Tarsulas Tarsulasi Tandcsa

7./ A Tarsulas bélyegzéje: Févarosi Agglomeracié Onkorményzati Tarsuldsfelirattal ellatott
kérbélyegz6, k6zépen Magyarorszag cimerével.

8./ A Tarsulas képviselete: a képviseletet a Tarsulas elndke, akadalyoztatasa esetén alelnéke,
mindkettéjtik akadalyoztatasa esetén a Tarsulasi Tanacs altal megbizott tanacstag latja el.

A képviselet részletes szabalyait a Tarsulas Szervezeti és Mlkédési Szabalyzata
tartalmazza.

9./ A Tarsulas kdltségvetési szervet, gazdalkod6 szervezetet, nonprofit szervezetet vagy egyéb
mas szervezetet nem alapitott.

10./ A Tarsulas idé6tartama

A Tarsulast a tagok hatarozatlan idétartamra hozzaklétre.

 



A TARSULAS CELJA ES FELADATA

A Tarsulas alapveté célja az érintett teleptilések k6zdsen valdé fellépése — bizonyos tigyekben
Budapesttel egytitt — az agglomeracids teleptilések érdekében.

A legfontosabb feladat a kézés érdekérvényesités, érdekvédelem, a k6zés gondolkodas és a

tapasztalatcsere tébbek k6zétt a (k6zdsségi) kézlekedés, a k6zbiztonsdg, a turisztika és a

katasztréfavédelem tertiletén,illetve a kulturalis és sport kapcsolatok elmélyitése.
A tertiletfejlesztésr61 és teriiletrendezésrél szol6 1996. évi XXI. térvény 10. §. (1) bekezdése

értelmében cél a tarsult teleptilések Osszehangolt fejlesztése, k6z6s_ tertiletfejlesztési

programok kialakitasa és a fejlesztések megvaldsitasa, valamint a palydzatok figyelése,
palyazatok benytjtasa, forrasok megszerzésére.

A tagénkormanyzatok a Tarsulasra helyi 6nkormanyzati feladat- és hataskéréket nem

ruhaznakat.

A Tarsulds szakagazat kédja: 841317. Tébbcélu, fejlesztési projekt igazgatasa

Kormanyzati funkciék

korm.funk megnevezés

036020 Jogi segitségnytyjtas, aldozatsegités, karenyhités, karpdtlas
041210 Munkatigy igazgatasa
044310 Epitéstigy igazgatasa

045120 Ut, autdpalya, épitése
045140 Varosi és eldévarosi k6zuti személyszallitas
047410 Ar- és belvizvédelemmeldsszefiigg6 tevékenységek
052020 Szennyviz gyljtése, tisztitasa, elhelyezése
054020 Védett természetitertiltetek és természeti értékek bemutatasa, megdérzése és

fenntartasa
061020 Lakoéptilet épitése
074054 Komplex egészségfejleszt6, prevenciéds programok
076061 Kornyezet-egészségiigyi feladatok

081030 Sportlétesitmények, edzétaborok mtikédtetése és fejlesztése
081061 Szabadidéspark,fiird6 és strandszolgaltatas

082091 K6ézmtivelddés- kézdsségi és tarsadalmi részvétel fejlesztése
098040 Nemzetk6zi oktatasi egytittmtikédés

011130 Onkormanyzat és Onkormanyzati hivatalok jogalkotd és altalanos igazgatasi
tevékenysége

UI.

A TARSULAS TAGSAGIVISZONYAI, SZERVEZETE, MUKODESE

A Tarsulas létrehozasa, a tarsulasi megallapodas modositasa, a Tarsulas megsziintetése

1L/ A tarsulasi megallapodast az egyes 6nkormanyzatok polgarmesterei irjak ala.

2./ A Tarsulasban résztvevé képviselé-testiiletek mindegyikének mindésitett tébbséggel

hozott déntése sztikséges:

- amegallapodas jévahagyaésahoz,

- amegallapodas mddositasahoz,
- a Tarsulas megsztintetéséhez.



3./ A Tarsulas tagjai a megallapodas mddositasarél, a Tarsulds megsziintetésérél a

kezdeményezés megktildésété| szamitott 60 napon beliil déntenek. A mddositast,
megsziintetést Tarsulas barmely tagja kezdeményezheti.

4,/ A Tarsulashoz csatlakozas

A Tarsulashoz barmely idépontban lehet csatlakozni. A  Tarsuldsban  résztvevd

tagénkormanyzatok minésitett tébbséggel hozott képvisel6é-testiileti hatérozatban mondjak ki
a Tarsulasban val6 részvételtiket. A Tarsulashoz valé csatlakozasr6l a csatlakozas tervezett
iddpontjat legalabb 6 hdnappal megelézéen dénteni kell. A csatlakozni kivan6
tag6nkormanyzat déntésérdl a Tarsulasi Tanacsotértesiti.

5./ A Tarsulasbol val6 kivalas feltételei

A Tarsulasi Megallapodast felmondani naptari év utolsé napjaval lehet (kivalds), a kivalasrél
minositett tobbségli szavazatarannyal dénthet az egyes tagok képviselé-testtilete. A kivald tag

a déntését a kivalas idépontjat megelézé legalabb 6 hénappal kordbban kételes meghozni és
azt a Tarsulasi Tandccsal k6z6Ini kell.

6./ A Tarsulas tagjanak kizarasa

A Tarsulasi Tanacs mindsitett tobbséggel hozott hatarozataval a naptari év utolsd napjaval
fontos okbdél kizaérhatja a Tarsulasbél azt az 6nkormanyzatot, amely a megdllapoddésban
foglalt kételezettségének ismételt felhivasra hataridében nemtett eleget.

7d A Tarsulas megsziinik:

- ha a Tarsulas tagjai mindsitett tébbségii déntéstikkel elhatarozték a Tarsulds
megsziintetését,

- térvény erejénél fogva,
- birdédsag jogerés déntése alapjan,

- haa Tarsulasban csak egy tag marad.

A megsztinéskor a Tarsulds tagjai kételesek egymassal a [V/5. pontban foglaltak szerint
elszamolni.

A Tarsulas szervei

A Tarsulas szervei a Tarsulasi Tanacs, a Tarsulds elndke és alelndke.

1./A Tarsulasi Tanacs

A Tarsulas déntéshozo szerve a Tarsulasi Tanacs.

A Tarsulasi Tanacsot a tagénkormanyzatok 4altal a Tarsulasi Tanacsba delegdélt személyek

alkotjak. A delegalt személy helyettesitésének rendjérél a tagénkormanyzat képviselé-
testiilete rendelkezik.

A Tarsuldsi Tanacs alakuldé tilését Gydl Véros Onkormanyzat dltal a Tarsuldsi Tandcsba
delegalt tag hivja dssze az altalanos 6nkormanyzati valasztasokat kéveté 90 napon beliil.  



A Tarsuldsi Tanacsban a tagok egyenléen 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis minden

tagonkormanyzat egyenlé szavazattal vesz részt a déntések meghozatalaban.

Szavazni személyesen, vagy a Tarsulds tagja altal irasban helyettesitésre meghatalmazott

személy utjan lehet.

A Tarsulasi Tanacs tagjai képviseldé-testtileteiknek évente beszamolnak a Tarsuldsi Tanacsban

végzett tevékenységtikrdl.

A Tarsulasi Tanacs déntését tilésen hatarozattal, kézfelemeléssel hozza.

2./ Elnék, alelnék

A Tarsulasi Tanacs alakuld tilésén titkos szavazassal tagjai sorabdl elnék6t, alelndkot valaszt.
Az alelnék az elndk akadalyoztatasa esetén 6t teljes jogkérrel helyettesiti.

A Tarsulasi Tandcs elndke minden év majus 31. napjaig beszamol a Tarsulas tagjainak a
Tarsulas mtikddésérél. Az elndk részletes feladatat és hatask6rét egyebekben a Tarsulas
Szervezeti és Mukédési Szabalyzata hatarozza meg.

A Tarsulas mitkidése

1./ A Tarsulasi Tanacs tilése

A Tarsuldsi Tanacs tilését az elnék, tavollétében az alelndk hivja Gssze és vezeti.
Mindkettejiik egyidejti akadalyoztatasa esetén az tilést a korelndk vezeti.

Az tilést 6ssze kell hivni:

- sztikség szerint, de legalabb évente 2 alkalommal,
- a Tarsulds tagjai legalabb egynegyedének napirendet tartalmaz6 inditvanyara,

- a Pest Megyei Kormanyhivatal kezdeményezésére.

A Tarsuldsi Tanacs tilésérél jegyzdkényvet kell késziteni, amelyre a képviseld-testiilet
tilésér6l készitett jegyzék6nyvre vonatkozd szabdlyokat kell alkalmazni azzal, hogy a

jegyzokényvet az elndk és a Tarsulasi Tanacs 4ltal felhatalmazott személy irja ala. A
jegyz6k6nyvet 15 napon beltil meg kell ktildeni a Pest Megyei Kormanyhivatalnak.

2./A Tarsulasi Tanacs hatarozatképessége

A Tarsulasi Tanacs akkor hatarozatképes, ha tilésén legalabb a szavazatok tébb minta felével

rendelkezé képviselé jelen van. A javaslat elfogadas4hoz legalabb annyi képvisel6 ,,igen”

szavazata sziikséges, amely meghaladja a jelen lév6 képviselék szavazatainak a felét, és az

altaluk képviselt telepiilések lakossagszamanak egyharmadat (egyszertt szdtébbség).

A Tarsulasi Tanacs minésitett tébbséggel hozott déntése sziikséges:

- a Tarsulashoz térténé csatlakozashoz val6 hozzajarulashoz,

- a Tarsulds tagjanak kizarasahoz,
- a Tarsulds megsztintetésének véleményezéséhez,
- a Tarsulasi Megallapodas médositasanak véleményezéséhez,
- az éves kiltségvetés és zarszamadas elfogadasahoz,
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- aTarsulas Szervezeti és Mtikédési Szabalyzatanak elfogadasdhoz, mddositasahoz.

A mindésitett tébbséghez legalabb annyi tag igen szavazata sziikséges, amely eléri a
tarsulasban részt vevd tagok szavazatanak tobb mint felét és az altaluk képviselt teleptilések
lakossagszamanaka felét.

3./A Tarsulas mikédési szabalyai

A Tarsulas részletes mtikédési szabdlyait a jelen megallapodas és a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseinek figyelembevételével a Tarsulasi Tandcs Aallapitja meg, Szervezeti és
Mikédési Szabalyzatban.

4.//A Tarsulas miikédésének ellendérzése

Az ellenérzési rend részét képezi:

1. a Tarsulasi Tanacs elndkénekéves besz4moldja
2. a zarszamadaselfogadasa

3. a Gyali Polgarmesteri Hivatalban, mint a Tarsulas munkaszervezeti, pénztigyi-gazdasagi
feladatait ellat6 szervezetben foly6 munka ellenérzésére a Gyali Polgdrmesteri Hivatalra
vonatkozo bels6 szabalyzatok az iranyadék

4. a Tarsulasi Tanacs ktilén déntéssel eseti ellenérzések elrendelésére jogosult.

IV.

A Tarsulas jogallasa, vagyona, gazdalkodasa, az elszamolas rendje

1/A Tarsulas jogallasa

A Tarsulas jogi személyiséggel rendelkezé, gazdalkoddsdban a kéltségvetési szervek

mtikédésére vonatkoz6 szabalyokat alkalmaz6 szerv, melynek munkaszervezeti és pénziigyi-
gazdasagi feladatait a Gyali Polgarmesteri Hivatallatja el.

A Tarsulaés jogi személyiségére tekintettel sajat vagyonnal rendelkezhet, amelynek
szaporulata a Tarsulast illeti meg.

2./ A Tarsulas vagyona

A Tarsulas feladatainak ellatasahoz, vagyonanak mtikédtetéséhez a tagok tagdijat fizetnek. A
tagdij 6sszege 10 Ft/lakossagszam/év.

A Tarsulas vagyona all:

" akdltségvetési szamlajan nyilvantartott befizetésekbdl,

» akil6n leltar szerinti vagyontargyakbol.

A Tarsulas vagyondnak atruhazasara a nemzeti vagyonrél szdl6 2011. évi CXCVI. térvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Tarsulast megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kételezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

3./A Tarsulas gazdalkodasa  



A Tarsulds mtikédésének, a Tarsulas fenntartasénak k6ltségeihez a tarsult Onkormanyzatok a

mindenkor hatdlyos jogszabalyok, ktiléndsen a kéltségvetésrél szdl6 térvényben foglaltak

figyelembevételével, lakossaguk sz4manak aranyaban jaérulnak hozza.

A Tarsulds kéltségvetését a Tarsuldsi Tanacs a kéltségvetésré] sz6l6 hatarozatban Allapitja

meg.

A tagok altal befizetett tagdij, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzajaruldsai a Tarsulas

vagyonat képezik, amelybdl az igazolt mtikddési kéltségek kifizetése utan fennmaradd rész

palyazatok elékészitésére, palyazatok eljarasi dijainak befizetésére is fordithatd.

A Tarsulds mikédtetésének tagdijat a tag6nkormanyzatok egy ésszegben teljesitik a targyév
aprilis 15. napjaig, a Tarsulas kéltségvetési szamlajara torténd atutalassal vagy befizetéssel.

A Tarsulds létrehozasanak évében a tagdij mértéke az éves kitelezé befizetés fele, mely

dsszeget a Tarsulas tagjai 2011. augusztus 31. napjaig kételesek voltakteljesiteni.

Amennyiben a tagénkormanyzat barmely befizetési kételezettségének fenti hatarnapig nem

tesz eleget, gy a Tarsulas 30 napos hataridd megjelélésével a fizetésre kételezett tagot

irasban felhivja az elmaradt tagdij befizetésére.

Ha a székhely 6nkormanyzat nem tesz eleget a tarsulds felé vallalt fizetési kdtelezettségének,
ugy a Tarsulasi Tanacs tj székhely 6nkormanyzat kijeléléséré] dénthet.

A gazdalkodasi feladatokat végzé szervezet az év végén elszamolast készit, amelyet
megvitatdsra a Tarsuldsi Tanacselé terjeszt, legkésébb a targyévet kovet6 majus 31. napjaig.

A Tarsuldsi Tanacs a Tarsulas zarszamadasat hatarozattal fogadjael.

4./ A Tarsulasi vagyon felosztasa, kiadasa

A Tarsulds megsztinése esetén vagyonat a Tarsulas tagjai kézétt kell felosztani.

Amennyiben a Tarsulasba vagyontargyat vitt be valamely tag, vagy vagyontargy Tarsulds

tagja részére térténd kiaddsaban kell dénteni, igy a vagyontargy kiadasat legfeljebb 5 évre el
lehet halasztani, ha annak természetben térténd kiaddsa veszélyeztetné a Tarsulas feladatanak

ellatasat. Ebben az esetben a Tarsulas kivalt tagjat — a Tarsuldssal k6tétt szerzédés alapjan —

hasznalati dij illeti meg.

5./ Az elszamolas rendje

A Tarsulas megsztinésekor a tagok k6telesek elszamolni egymassal ugy, hogy a Tarsulas
vagyonabol a kévetelések és kételezettségek kifizetése utan fennmaradd pénzdsszeg a

befizetett tagdij aranyaban keriil felosztasra a tagok k6zétt.

A Tarsulds tagjai a kivalaskorés kizaraskor is kételesek elszdmolni. Kivalds és kizaras esetén

a Tarsulas kivalt/kizart tagja altal a Tarsulasba bevitt vagyonnal kell elszamolni.

A Tarsulas megsztinése, vagy a Tarsulasbél torténd kivalas/kizéras esetén, amennyiben a
megsztinéssel vagy kivdlassal/kizdrassal ésszefiiggésben, palyazat kapcsdn visszafizetési

k6telezettség keletkezik, a kapott fejlesztések aranyabanteljesitik a Tarsulds tagjai a palyazati
felhivasnak megfelelé visszafizetést.

V.
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Zaro rendelkezések

1/ A jelen megallapoddsban nem szabalyozott kérdésekben a helyi 6énkormanyzatok

tarsulasairél és egytittmtikédésérél, valamint az 6nkormanyzatokrél szol6 jogszabalyok
vonatkozo hatalyos rendelkezései az iranyaddéak.

2./ A jelen megallapodas akkor lép hatalyba, amely napon az utols6 alapité tag is aldirta,

egyidejtileg hatalyat veszti a korabbi Tarsulasi Megallapodas és annak mdédositasa.

3./ A Tarsulas mtk6dése soran felmertildé esetleges vitas kérdéseket a felek kételesek egymas
k6z6tt targyala4sos formdban rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok birdésdghoz
fordulhatnak.

4,/ A jelen megallapodast a Tarsulas tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezétaldirtak.

A megallapodast jovahagy6 képviselé-testiileti hatarozatok jelen megallapodds mellékletét
képezik.

Gyal, 2020. oo... cee ccc cece nce ee cena tens eeaeeaeeeaaeess

Papai Mihaly
a Tarsulasi Tanacs

Elnéke
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1. szAmu melléklet

a Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulas tarsulasi megallapodasahoz

A Tarsulas tagjai és székhelyei, kepviseléi, a telepiilések 2019. januar 1-i lakossagszama

e Alsénémedi Nagykézség Onkormanyzata (székhely: 2351 Alsénémedi, Fé ut 58.,
lakossagszam: 5.337 f6), képviseld:

e Budakeszi Varos Onkormdnyzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fé u. 179.,
lakossagszam: 15.022 f6), képviseld:

e Csémér Nagykézség Onkormanyzata (székhely: 2141 Csémér, Szabadsdg u. S.,

lakossagszam: 9.768 £6), képviseld:

e Didsd Varos Onkorményzata (székhely: 2049 Didsd, Szent Istvan tér 1.,

lakossagsza4m: 10.603 f6), képvisel6:

e Ecser Nagykizség Onkormdnyzata (székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.,
lakossagszam: 4.038 f6), képviseld:

e Gyal Varos Onkormanyzata (székhely: 2360 Gyél, Kérési ut 112-114., lakoss4gszam:

24.607 £6), képviseld:

e Haldsztelek Vdros Onkormanyzata (székhely: 2314 Haldsztelek, Posta k6z 1.,

lakossagszam: 11.183 £6), képvisel6:

e Kistarcsa Varos Onkormanyzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabads4g u. 48.,
lakossagszam: 13.157 £6), képviseld:

e Nagykovacsi Nagykézség Onkormanyzata (székhely: 2094 Nagykovaesi, Kossuth L.
u. 61., lakossagszam: 8.407 f6), képviseld:

e Pécel Varos Onkormanyzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., lakossdgszam:

16.564 f6), képviseld:

e Pilisborosjend Kézség Onkormanyzata (székhely: 2097 Pilisborosjené, Fé wt 16.,
lakossagszam: 3.896 {6), képviseld:

e Remeteszélés Kézség Onkormanyzata (székhely: 2094 Remetesz6lés, Nagykovacsiu.
3., lakossagszam: 1.017 £6), képviseld:

e Szigetszentmiklés Varos Onkormaényzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklés, Kossuth
u. 2., lakossagszam: 39.439 £6), képvisel6:

e Térdkbalint Varos Onkorményzata (székhely: 2045 Térékbalint, Munkacsy M.u. 79.,
lakossagszam: 14.297 f6), képviseld:

A Tarsulas lakossagszama ésszesen: 177.335 f6
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Zaradek:

Jelen Tarsulasi Megallapodast a Tarsulasi Tanacs ...............0000eees sz. hatarozataval hagyta
jova. A Tarsulasi Megallapodast az alabbi képviseld-testiiletek hagytak jova és fogadtakel

eldirasait Gnmagukra nézve kételezdé rendelkezésként:

e Alsdénémedi Nagykézség Képviseld-testiilete a .....ccce ec cce enone szamu Onkormanyzati

hatarozataval,

e Budakeszi Varos Keépviselé-testiilete a wi...be eees szamu Onkormanyzati
hatarozataval,

e Csdémér Nagykézség Képviseld-testtilete a ........ cesses eeeee szama Snkormanyzati

hatarozataval,

e Didsd Varos Keépviselé-testiilete a  ..cceeceeceeeee seen szama Gnkormanyzati
hatdérozataval,

e Ecser Nagykézség Keépviselé-testiilete a ....cecceceeeee eee szamu onkormanyzati
hatarozataval,

e Gyal Varos Képvisel6-testiilete a  ..ccccessecsesseeees szamu Onkormanyzati
hatarozataval,

e Halasztelek Varos Keépviseld-testtilete a ............0006. Sszamu dnkormanyzati

hatarozataval,

e Kistarcsa Varos Keépviselé-testtilete a  ...cccccececeeee eens szamu onkormanyzati
hatarozataval,

e Nagykovacsi Nagykézség Keépviseld-testiilete a ciscccccsesceceeeeee szamut
énkormanyzati hatarozataval,

e Pécel Varos Képviseld-testtilete a  ...eceeceeeeeeeeeees szami =6nkormanyzati

hatarozataval,

e Pilisborosjenéd Kézség Képviseld-testiilete a ..... be eeeeeeeee ens szamu Onkormanyzati

hatarozataval,

e Remeteszdlds Kézség Képviseld-testiilete a ......... sesseeseeee SZAMU Snkormanyzati

hatdrozataval,

e Szigetszentmiklés Varos Képviselé-testtilete a ........ sevevessveee SZAMU Gnkormanyzati
hatarozataval,

e Tordkbalint Vaéros Képviselé-testiilete. a ccc... ce ceee se ee eens szamu Onkorméanyzati

hatarozataval.

A Tarsulasi Megallapodast az érintett Gnkormanyzatok polgaérmesterei alairasukkal latjak
el 2020.ees napjan.
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