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Tisztelt Képviselő-testület !

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A 2004. évi CVII. törvény rendelkezik a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról, vagyis a kistérségben - kivéve a fővárost és azt a kistérséget,
amelyben egy település alkot egy kistérséget - működő települési önkormányzatok
képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi együttműködés
hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással (a továbbiakban: többcélú
kistérségi társulási megállapodás) a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást
alakíthatnak.

A törvény előírja, hogy melyek azok a feltételek, amelyek fennállása szükséges a
kistérségi társulás létrehozásához. Ezek:

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó
települések képviselő-testületeinek több mint a fele, de legalább két
képviselő-testület, míg a területfejlesztési feladatok vállalása esetén a
kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek mindegyike (a
továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve



50%-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések
számának 60%-át;

c) megalakulását követően a kincstár nyilvántartásba vegye.

A törvény szabályozza, hogy a többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor,
abból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával
lehet, mely feladatok ellátásáról gondoskodhat és ezek közül, melyekhez kap a
központi költségvetésből ösztönző támogatást. Továbbá, hogy milyen elemeket kell a
megállapodásnak tartalmaznia, és milyen elemeket tartalmazhat.

A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez - a többcélú kistérségi társulási
megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás tagjai az általuk képviselt
települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik, kivéve, ha a társulás
tagjai a többcélú kistérségi társulási megállapodásban rögzítik, hogy a társulási
tanács tagjai a település lakosságszáma vagy a költségvetési hozzájárulás
arányában rendelkeznek szavazati joggal, Tapolca lakosságszám arányosan 48%.

TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):

- területfejlesztési feladatok,
- egészségügyi- és szociális ellátás,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- alapfokú oktatás-nevelés,
- középfokú oktatás-nevelés,
- szakoktatás,
- felnőttoktatás,
- közművelődési, közgyűjteményi feladatok,
- szolgáltatás-szervezési feladatok,
- település- és területrendezés,
- műemlékvédelem, helyi építészeti védelem,
- természet- és környezetvédelem,
- katasztrófavédelem,
- közlekedés,
- vízgazdálkodás,
- településüzemeltetési feladatok,
- közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- közigazgatási feladatok.



A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtást szervező feladata
A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:

- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és

működtetése indokolt,

Ágazati feladatok

a) Területfejlesztési feladatok

A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai,
azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági
szervezetek fejlesztési elképzeléseit

b) Közszolgáltatási feladatok

A Társulás a közszolgáltatások kistérségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében a közszolgáltatási rendszer közös, illetve
térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére,
fejlesztésére törekszik.

c) Egészségügyi feladatok

Megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség
egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi
helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer

működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében

d) Szociális feladatok

Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat
végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és
működését.

e) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

Összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a
fejlesztéseket.

f) Közoktatási feladatok

A kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös
közoktatási feladat-ellátási és fejlesztési tervet készít a kistérségre vonatkozóan,



összehangolja a közoktatási terveket.

g) Közművelődési feladatok

Összehangolja a muzeális gyűjtemények fejlesztését, a lehetőségekhez képest együtt
dönt a gyűjtemények fejlesztésében, és együtt előkészíti és elfogadja a fejlesztés
rövid, közép és hosszú távú terveit.

h) Természet és környezetvédelmi feladatok

Összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési Környezetvédelmi
Programját.

i) Turizmus, gazdaság, valamint idegenforgalom feladatai

Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági, turisztikai helyzetét,
adottságait.
Kidolgozza és elfogadja a kistérség turizmusfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített gazdaságfejlesztési programot, ellenőrzi azok
megvalósítását.

j) Település- és területrendezés feladatai

A kistérségi fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést
is megalapozó, a települések közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglalja.
Összehangolja a településpolitika kidolgozásában a természeti-művi adottságok
mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontokat is.

k) Szolgáltatási-szervezési feladatok

Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai napokat, továbbképzéseket,
konferenciákat szervez együttműködve a térségben található szakemberekkel,
vendégelőadókkal, akár külföldről is

Tapolca Város Önkormányzata 2004. május 21-én megtartott testületi ülésén hozott
160/2004. (VI.21.) Kt. határozatával felhatalmazta Polgármester urat, hogy a többcélú
kistérségi társulás létrehozása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen a kistérségi
önkormányzatokkal célként kitűzve a társulások által a közszolgáltatások magasabb
szakmai színvonalú, hatékonyabb ellátását.

Képviselő-testülete 2004. június 30-i rendkívüli ülésén 203/2004.(VI.30.) Kt.
határozatával döntött területfejlesztési célú kistérségi társuláshoz való csatlakozásról,
majd 213/2007. (VII.29.) Kt. határozatával a kistérségi megállapodást jóváhagyta. A
társulás kizárólag a területfejlesztési feladatokat vállalta fel, mely kötelezettségét 3
évre határozta meg.



Ezt követően a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal a megállapodás
vonatkozásában észrevételeket tett, továbbá a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt módosította a 2004. évi LXXV.
törvényt, melynek megváltozott törvényi szabályozásából eredően a társulási
megállapodás rendelkezéseit felül kellett vizsgálni. A módosított megállapodást a
testület a 102/2005. (IV.15.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

A megállapodás átfogó módosítására a 2005. májusi ülésen került sor, amelynek
értelmében A Képviselő-testület vállalta a társulás feladatainak ellátását az alábbiak
szerint:

- közoktatási feladatellátás szakmai koordinációja, összehangolása,
- szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatainak szakmai koordinációja

összehangolása,
- egészségügyi alapellátás összehangolása,
- közművelődési feladatellátás szakmai koordinációja, összehangolása,
- könyvtári feladatellátás szakmai koordinációja, összehangolása,

mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevétele,
- belső ellenőrzési feladatellátás szakmai koordinációja, összehangolása.

A Társulási megállapodás következő módosítására 2007. augusztusában került sor.
Ennek oka, hogy a Raposka községgel Intézményfenntartó társulási megállapodást
kötöttünk, valamint törvényi kötelezettség is volt a felülvizsgálat. Ezt a 216/2007.
(VII02.) Kt. határozattal fogadta el a testület.

Továbbá fontos kiemelni az alábbi területeket, ahol az együttműködés sikere
mérhető:

A Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeummal, mint szolgáltatóval kötött a
kistérség könyvtárellátási szerződést 2007. január 26-án, hogy 22 kistérségi település
részére, ahol nem tartanak fenn nyilvános könyvtárat, mozgó könyvtári ellátást
rendel meg.

Az építésügyi igazgatás területén Együttműködési megállapodás került megkötésre
2007. április 27-én Tapolca Város Önkormányzata és a Kistérség között. Ennek
értelében Tapolca Város, mint kiemelt építésügyi hatóság a kiemelt feladatok
tekintetében helyszíni ügyfélfogadást biztosít a kistérség meghatározott településein,
amelyhez 2007. decemberében gépkocsit is biztosított.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.



H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban
elfoglalt helyünk elnevezésű tájékoztatót elfogadja.

Tapolca, 2008. január 28.

Ács János sk.
polgármester


