
rÁnsulÁsI tvtpcÁt-I'npooÁs s. szruÚ nnooosÍrÁsn

ÖNrconnanNYznrI rÁnsulÁs NAGYKANIZSA És xonNyÉxE
CSAToRrvaH Á ló z AT É s szolvnvvÍzrlszrirórE L E P

FE.ILESZrÉsÉnE

,{;: aIirbb fbIsorolt tc'lepLi|ési önkormán\,zatok képv'iselo-testÍ'iletei 2005..iúnius ó-án eIhattirozták.
hug)' a l\{agyar Kiiztárstrság Alkotrnán'v,a 44/A.'\ ( | ) hekezdés h) pont.iában. a lrcll i

önkormánvzatokró| szó|ó l 990. ér,,i I'X V. törvcrn5 (otv.) 4 | . 
's 

1 l ) bekezdésébett. vatarn int a hcIr'i
cirtkormányzatok társtrlásairól és egyLittniiiködésérő| szóló |997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) líl.
s\-a által nreghatározott társrrlási jog alapián. Nagvkanizsa és térségének szenn1'.vízelvc'zetési és -
kezc-lési f'elaclatainak hatékorrvabb és célszerÚibb rnegoldása. a közszcrlgáltatás színvonalának
.iavítása érdekében. rnint kozös cé| megvalósítására és a közös érdekérvérryesítés eIosegítése
.iegyébt.n

Bocska Kozség onkormá r.tvzata
877 6 Bocska. Bocskai u. -1.

Esztere.-gn Ve Ktizség on korm ány,zata
8882 Eszteregnve. Kclssuth u. 3.

F it,',-e ház Kozség On kortn ány,zata
8833 Fity'e|.táz. A lkotmárry tér l 0.
tr rizvij| gy Kozség orr korln árty,zata
8777 FÚizvol.-g{y. Kossutlr L. Ll. 52.
Hornokkornárom Kozség onkormá nyzata
8777 Homokkomáronl. JÓkai tt. 35.
F{osszrlvo l gy Kozség on korrná nyzata
8777 Ho.sszuvol-qy',, Kossuth Lt. 7.

[-iszo K zség onkorrn án'vzata
8832 Liszo. Kanizsai u.2.
Magr,,arszet.ltrrr i klos Kozség olt korm ánvzata
8776 Mag)'arszcntnriklos. Fo u. 3 I .

M a g r,' ars z e- rd a lt e I r, K oz s é g o n ko rtn á lt .\í 7 ata
8776 N,{ag}'arszel'daliely. Petofi u. l.
lrJag1,k.an izsit N,leg} e i .logtt Váro' on korrn árt r,zatA

8800 Nag}kanizsa. L,rzsébet tér 7.

[i' i g r,írc K cj zs cí 
-ÍJ 

() tt k t.r rtn ei rr r'zat a

8B83 Rigyác. Szttbaclság rt . -1.

Se nriénlr ár.tl K zstjg ()trkorttriinr'zata

B8íl] Senr.iérrlr ál-'a. Kcl:isrrtlr Ll. 9.

S u rcl Kiizse{ g ()n krl rrn iirt r, zatet

ÍiB5í) Srrrcl" Kclsstttlr I,. Ll. 2.

Szcpctrlek K ozst-íg on l<tlt.trliitl l,zata
88íll Szcpetrrck. Pet fi S. Ll.7().
/,a|itSZCn tha l ázs K zseig ()tt ko t.ttr án vzatir
877l /.aiaszcntiraiiizs. Kossuth [.. Lr. l]6.
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t( gi)ttkortnánr.zatclk. rrlint aIapít(l tagok (e-gyLittescrr és a továbbiakban. rnirrt I.agtlk) onái|Ó



.\ ntai napot] ir.I.ársu|ási N.1egá||apoclás alritrhri pont.iait. ltiiItt akaratrrkkaI rrriIrc|enben ll1cgt-.g\cZőt
ielen tnt.ldLrsítiis szerint v áltoztatiák'

r\z -5.04 szakasz ltelrcíbu' kör,'etkezij rendclkezés lt-(o:

Az alaptr'véken1ség szakf-eIadati besorolása a ]0l0. ér,i kijltse{g.,etcísi terr,.czcsliez
kapcso l (rclti ír i szak lt l aclat rencl nck rrre g l-e I e lőerr : 

-

4]2 l()-0l Ftll1adék szál|ítására szolgálti közlníi építése
74905-0l lVí.N.S eg.r'éb szakttlai. trtdonránr.trs. rniiszaki tevékerr1,ség
37{)00.0 l Szennr''v.íz 91 ÍiIte{se. tisztítása. eIheIrezése

.A 
.fársir|ás 

az alaptevékenrségén kíviiI vá|la|kozási tcvékc-nvsóget nem fb|y.tat'

A Vl. cikkely kicgészliI az aláb[rí szakassza|:

6.08.Nag1'kanizsa tVlegr.ei Jogúr Város tnkornránr'zata. nrint székltelr,öttkortnánr.zat a
l.a.qok által válla|t flzetési kötelezettség nerÍ] teljesítése esetén a flzetési határidőt kör,.et(i
l5. naptól azonttaIi beszedési nregbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Arnenn1iben a
szc<kheIy cinkorrrrán1,zat nenr tesz eleget a társulás f-elé válIalt Í-izetési kotelezettsé.qt{nc'k.
úg} a társulási tanácS ú.i székhe|1'örrkormán1.zat kiie|ö|ésérol c|önthet. arnelvet egr,ÚrttaI
f-elliataIrnaz arra. hog} a koráhbi székhe|1'önkormánr,zat ellen azonnaIi beszecicsi
rnegbízást ( inkasszót) nr.úritson be.

.A tt.(j2 szakasz hr'|1.ébe az alábbi rcnde|kczés; lép:

Szcnezeti renclszer:
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\tigr kitttizstt. ]í)()9. rrlajrrs )7,

. 
\' -| tir.srriirsi \ Icgii| |ei;trt|ás cZcÍl ll]tirlt lsítli.a

i-,cs,.rrr' I lisr.rk hatiil t rr kirt r, u-szti k.

i .,'\ 
-l-ar:;irlás 

c|iirr [tísh 07. SZCr\,L.:

|í.A .[.ár.:;u|írs 
Íbltig\CICti SZci.\ ts:

í l í.,\ .T.iirsrrliis 
pd'trzLigr,i SZL-r\'c:

l\.,.,,\ Tirrsrr|ás \.e ;/e rtiic. |.-t11lv iscliiic:
\'.,i\ K r\ prtlf ckt r.,grclraitri sricr'\,,i:

l iirsulír.si l'attács
.T 

ársttlt l-cIe pLiIcsi ()tlkoi.lttlittr zltttlit
N og} karr izsir Örl korntáll 1,rat
[)tl I gár.rrrcsÍe ri I-| ir,ata I

.T.írr.srrlási 
J anács [:Irr(ike

Pro ir'' kt Vle n e dzsc iii I rg: s.(g I [] lr,,l [ : )

j(] l(t. ilrtltttil. l-e rl lcp hatá|.' ba. .:rr1 Lrttal

-)



l. szánrír mcl|éklet

AláÍrási ír,

-).

4.
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[Jocska Közsc{ g (Jtl ktlt.rtl iln r zatl
877(r Rocska. []ocskai ir. J.
Képi,. : l)i rr tér Péter prtlI rilrtllt-ster

[:sztcreqrr ve Kiizsclg 0lr krinliini,zata
8[J82 Í':sztcr.c!]ll\ C. Ktlssttt|t lt. .-].

Kc<pv.: Kt-lc [-a.jos pol uanncster

l] it1,eház Kozség Ött kornlátl'l,zata
883j Fitr,'e ház. Alkottlláli1 trir i0.
Képv.: Dr. SLrrcli Krisztitla polgiir.Irlester

I]iizvö| g1, Község Ott korrnánr zata
8777 F(tzvolg-v. Kossirth I-. u. 52.
Kc{pr,. : Sclrrn idt István poluártnestel

I lclInokkornárorn Kijzség onkorrnán\ Zata
8777 l-lomokkotttárolll. .Itikai tr. 3-5.

Kép.u..: Bodó 
.farnirs 

Istr''liti pcl1qírn]ester

l loss;z[ivtjlci Ki),zsóg {)tl|irlI.nláttr zata
8777 Ilo:;szLivir1u1. I.',ossrrtlr ir, 7.

Klipv.: özr . }icIc l -iiszl<irló 1rtlI glirllle-stci.

l, i :.;ló KijzscL: ( )n krl t.tll iiiti ;lttti.t

ttlt.-ll l.i-rzrj. Kitttizsai Lr. l.
Klílir.: \rlr ák (.saba 1lil|.'2!1.;l.gq1g1
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|\1a.Ir arsze tr trn i k l tis Közscíg
Ön korIrr1rn t zata
8776 J\{agi at.szc'ttttltik]ós. Irij Lr. 3l.
Kt-!pt,.: llj. l lor.r átIr /'o|tárl poIuilrnlcste t.

V1aql alszcrclahclr K(jzség ()ttkclrlnritl.r zata
lt776 |v1agr arsze rdah..li. l)ctőtl Lr' l.
Krip v . : N,'l a rc z i n Cj -i'tirc,r ptt I r:ii rnt cste r

Nagr karriz'sa N'{egy,ei .|oeÚ Város
Onkorrntin; zata
8800 Nag-vkanizsa. E,rzsébet teír 7.
Képv. : ]\4arttrll István poIeártlester

Rig1,ác Község ()ltkorIrrárlr zata
8883 Ri.ui'ác. SzaLradsírg Ll. -l.

Képv. : 
.I.ótlr 

lnrrc poIgárrnester

Sem.| én|ráza Község on kormán r,'zata
88ó2 Serrl.iénháza. Kossuth tr. 9.
Képr,.: Dr. Szir1i Tibor polgárl-neste|

SLrrc| KözséQ ÖnkOrmáttl,zata
885(r Sr-ri'd. I."ossuth l-. Lr. 2.
K.jnr .: Kartáiz .!li.rlr.'s FoISál.]llesICl

Szr-p.:trl ek Kijzsi g ()n korrll á tl 
-,, 
zlta

886 | Szcpetnck. Pctiill S. Lr. 7Lt.

|(típv : (lra[-iallt .iiirlos polgál.lllCSIct

la I itszcil Lba | áz:; l'' rizsÓg (')tt ktlrlll atl r zata
8]]) /.a|ttszcI]tbaláZS. KrlsstlLil l,. Ll. |](;'
Képt .. \JtlIt-rlir \1ihril1. ptrl.lárnlt':tcr
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