
 

       TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

módosítása 

(tervezet).   

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsa által előzetesen megtárgyalt  

társulási megállapodás tervezetben foglaltak alapján   a társulási Tag Önkormányzatok 

Képviselő-testületei a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a társulási 

megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikkal az alábbiak szerint 

módosítják:  

 

1.) A Társulási Megállapodás 4.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

      „4.1. A Társulási Tanács 33 főből áll.” 

 

2.) A Társulási Megállapodás 4.2. b. pontjának második mondata helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

                                              ( A társulási tanács elnöke ) 

   „4.2. b. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az alelnök látja el” 

 

3.) A Társulási Megállapodás 5.2.1. b ) pontjában foglalt 

  „ önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási   

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás”  szövegrész hatályát veszti . 

 

4.) A Társulási Megállapodás 5.2. pontjában  a 7. pont jelölése d) pontra , 8. pont jelölése e) 

pontra módosul. 

 

 

 



5.) A Társulási Megállapodás 5.2.5. pontjának „ A megállapodást alapos ok nélkül meg 

nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága a megállapodásban biztosított 

szolgáltatásokat nem veheti igénybe.”  rendelkezése  hatályát veszti 

 

6.) A Társulási Megállapodás 5.3. pontjának első mondata helyébe  az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „5.3  A társulási tanács tagjai számára határozatban ajánlást fogalmazhat meg” 

 

7.) A Társulási Megállapodás 7.10.pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7.10.A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal 

beszámolnak képviselő- testületeiknek a társulás működéséről.” 

 

8.) A Társulási Megállapodás  6.-7. mellékletei helyébe a jelen módosítás mellékletét 

képező 6.-7. mellékletek lépnek. 

 

Záradék: 

A  Társulási Megállapodás módosítása , és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás a Tag Önkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többséggel 

meghozott határozataival kerül elfogadásra , és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás  polgármesterek által történő aláírását követően lép érvénybe azzal , hogy 

a 6.-7. mellékletekben foglaltakat 2014. január 1. napjától kell alkalmazni 

 

Zalahaláp , 2014. február 10. 

   

    

                                                                                                      Bedő Lajos Sándor  

                                                                                                             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


