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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
Zalahaláp Község Önkormányzata tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak, aminek
feladatkörébe a társult tagok döntése értelmében a kötelező önkormányzati feladatok közé tartozó
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása , valamint a háziorvosi feladatok ellátásában való
közreműködés a Deák Ferenc Kórházzal kötött megállapodás alapján. A kötelező feladatok ellátására
történő megállapodáson kívül „összeköti” a társult önkormányzatokat az egyenlő arányban osztatlan
közös tulajdonukban álló Tapolca , Nyárfa u. 3 . szám alatti épület fenntartásának kötelezettsége is.
A társulást alkotó önkormányzatok Képviselő- testületei , valamint a Társulási Tanács 2013. április
hónapban hajtották végre a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. CLXXXIX törvényben
előírt kötelezettség teljesítését , miszerint a társulási megállapodást , valamint a fenntartott intézménye
alapító okiratát felülvizsgálták , és az új törvény előírásainak megfelelően módosították azokat. A
módosított Társulási Megállapodás és az alapító okirat 2013. június 30. napján lépte hatályba.
A módosított Társulási Megállapodás alapvetően megfelel a törvényi előírásoknak , azonban a
kisebb korrekciókra szükség van. A mellékelt kiegészítő , illetve módosításra javasolt rendelkezések
beépülése eredményeként a Társulási Megállapodás rendelkezései teljes mértékben meg fognak felelni
a hatályos jogszabályi előírásoknak. A javaslat a Kormányhivatal törvényességi – felügyeleti
Munkatársaival egyeztetve lett.

Indokolás
1.) Ki kell egészíteni a megállapodást a Társulási Tanács tagjainak számával , ezt a társulási
megállapodás nem tartalmazza.
2.) A megállapodás 4. pontjában az alelnök helyett „elnökhelyettes” szerepel, módosítani kell.

3.) A megállapodás 5.2.1. b ) pontjában foglalt szöveget hatályon kívül kell helyezni , mivel az
önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás nem a Társulási Tanács , hanem a társulást alkotó önkormányzatok Képviselő –
testületeinek a hatáskörébe tartozik.
5.) A megállapodásban az 5..2. pontban szereplő felsorolásban a szám jelölés helyett betű jelzés
alkalmazása szükséges .
6.) 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.” Rendelkezését hatályon kívül kell helyezni , figyelemmel arra , hogy nem
szerepelhet olyan jogkövetkezmény a megállapodásban , ami a kötelező önkormányzati feladat ellátási
körbe tartozó szolgáltatásból bármely tag önkormányzatot kizárna !
7.) A megállapodás 7.10. pontját módosítani kell , tekintettel arra , hogy a Mötv. arra kötelezi a
Társulási Tanács tagját hogy a társulás tevékenységéről számoljon be a Képviselő- testületnek ,
ami többet jelent mint a jelenlegi szabályozás.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem , hogy a mellékelt módosító okiratot , valamint az egysége szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást szíveskedjenek elfogadni , és felhatalmazni a polgármestert annak aláírására. A
Társulási Tanács a módosítást előzetesen megtárgyalta , azt elfogadta. A Társulási Megállapodás
módosítása azonban a társulásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületei
mindegyikének minősített többséggel meghozott döntésével történhet. ( Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 88.(2) bekezdés)

HATÁROZATI

JAVASLAT

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása kiegészítésére , módosítására vonatkozó előterjesztés és annak mellékleteit
megtárgyalta , a javaslatot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felkéri a jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg.
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő . azonnal , illetve folyamatos
Zalahaláp , 2014. február 10.
Bedő Lajos Sándor
polgármester
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