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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. november 3 -i nyilvános ülésére
Tárgy:

Tapolca Környéki Önkormányzati
Megállapodás módosítására javaslat

Társulás

Társulási

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:

Bögös Rita Zsuzsanna vezető tanácsos
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Döntés hozatal:

a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásához a
megválasztott képviselők több mint felének „igen” szavazata
szükséges ( minősített többség).

Meghívottak:

-----

Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !
A 2016. október 6. napján megtartotta ülését a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa, és előzetesen elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását.
A megállapodás módosítását az a körülmény tette szükségessé, hogy Gyulakeszi Község
Önkormányzat Képviselő - testülete a Társulási Megállapodás -ban meghatározott 6 hónappal
előbbi időpontban, 2016. június 30. napjáig döntött a Társulásból való kilépésről 2016.
december 31. napjával. A döntésről szóló képviselő-testületi határozat a társulás elnökének
megküldésre került.
Gyulakeszi Község Önkormányzata, mint a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egyik
fenntartó tagjának a szociális -gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait a
Tapolca Város által fenntartott szociális intézmények útján látják el.
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások közül
egyedül a orvosi ügyeleti szolgálat szolgáltatását veszik igénybe , továbbá , - mint
tulajdonostárs - a Nyárfa utcai épület fenntartásában érdekelt , amely feladatok ellátásához
szükséges esetleges hozzájárulás teljesítése az erről szóló külön megállapodásban kerül
rendezésre.
A kilépési szándék bejelentése és a kilépés tudomásul vétele a Társulási Megállapodás
módosítását teszi szükségessé.
Mellékeljük az előterjesztéshez Társulási Megállapodás módosító okiratát, valamint a
módosítási javaslattal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.

Kérjük A Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és a határozati
javaslatot szíveskedjenek elfogadni !

HATÁROZATI

JAVASLAT

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Határidő: 2016. november 20.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

