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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. február 10. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítására javaslat 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Meghívottak:   

 

Előterjesztést látta:  

 

 

 

 

 

Döntéshozatal: 

 

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

      jegyző 

 

A megállapodás módosítás elfogadásához  a megválasztott 

képviselők több, mint felének „igen” szavazat szükséges 

(minősített többség). 

 

Tisztelt Képviselő-testület  

 
A 2016. január 28. napján megtartott társulási tanács ülésen  a Társulási Tanács előzetesen 

elfogadta a Társulási Megállapodás ismételt módosítását , amire a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálati feladatok 2016. január 1.-ei  összevonása miatt volt szükség. 

A Társulási Megállapodás 2016. január 1. napjával történő módosulása időpontjában még 

nem változtatták meg az ún. KOFOG besorolásokat (szakfeladati elnevezéseket), így annak a 

Társulási Megállapodásban történő átvezetésre akkor még nem kerülhetett sor.  

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.30.) NMG rendelet módosításáról szóló 44/2015.(XII.30.) rendelet 

értelmében a megváltozott funkció kódok miatt a szociális szolgáltatók és az önkormányzatok 

valamennyi létesítő okiratának felülvizsgálata szükségessé vált. 

 

2016. március 1- ig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1- től érvényes 

kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

 

A Társulási Megállapodás módosítását az érintett társulási tag önkormányzatok képviselő-

testületeinek minősített többséggel meghozott határozataikkal   kell elfogadni. A módosítás 

technikai jellegű , a törvényi változások átvezetést jelenti.  



 

 

Az előterjesztés részét képezi a Társulási Megállapodás módosításának szövege az 

alábbiak szerint: 
 

„A TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

2016. január 28--i módosítása 

 
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 3.1. aa. pontja „Családsegítés”elhagyásra kerül  

 

2.)  A Társulási Megállapodás 3.1. ad. pontja  „Gyermekjóléti szolgálat” helyébe a „Család és 

gyermekjóléti szolgáltatások” szöveg lép. 

 

3) A Társulási megállapodás 1. sz. függelékében a költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti besorolása részből törlésre kerül  a „107054 Családsegítés”, a 

„104042” Kód mellé a „Gyermekjóléti szolgáltatások” helyébe a „Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatások” szöveg kerül. 

 
Kérjük a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 

 

 

                             H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T                                   
 

 
  …../2016. ( II. 10.    ) HATÁROZAT 

 

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. február 17. 

 

 

Zalahaláp , 2016. február 2.     

    

 

                                                                              Bedő Lajos Sándor  

                                                                                   polgármester 


