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Társulás elnöke

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évi munkatervében szerepel,
hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatást nyújt az általa ellátott
feladatokról.

Fenti ügyben megkerestük Szencz Lajosnét, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásának elnökét. E megkeresésünkre Elnök Asszony megküldte tájékoztatóját a Társulás
működéséről, amely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot megtárgyalni és a tájékoztatót
elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának tájékoztatóját -
a Társulás által ellátott feladatokról – tudomásul veszi.

Tapolca, 2008. december 15.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Levelezési cím: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.
Tel/Fax: 87/510-303
Email: info@tapolcaterseg.t-online.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Tájékoztató a többcélú kistérségi társulás 1 éves működéséről
Előadó: Szencz Lajosné Elnök

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

A tapolcai statisztikai kistérség önkormányzatai abból a célból, hogy a kistérség lakói az
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az
önkormányzatok a megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben,
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást
és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötöttek.
A képviselőtestületek a társulási megállapodással létrehozták a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulását. A Társulás 2004. június 29-én területfejlesztési feladatok
ellátására - az 1996-ban alakult Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás jogutódjaként -
alakult azzal, hogy a közszolgáltatások körét a képviselőtestületek fokozatosan építik ki,
vezetik be.

A Társulás munkáját szervezetei látják el, illetve segítik, mint a Társulás Tanácsa, a Társulás
elnöksége, elnöke, elnökhelyettese(i), a Társulás ellenőrző bizottsága ,a Társulás mikro-
körzeti tanácsa vagy tanácsai, a Társulás szakmai, az ágazati közszolgáltatási feladatokat
előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i), a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját
előkészítő jegyzői kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete.
A Társulás vezető és legfőbb döntést hozó szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a
társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A társulási tanács 2008. évben 10 ülést
tartott és összesen 51 határozatot hozott.
A Társulás Elnöksége segíti a Társulás elnökének és elnökhelyettesének a munkáját,
közreműködik a Társulás Tanácsa ülésének előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulás
Tanácsa tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában. Az elnökség 2008. évben 5
ülést tartott.
A mikro-körzeti bizottság feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének
koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel
kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának
ellenőrzése.
A Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a megalapozott
társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás Ágazati Bizottságai.

a) A Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, tagjainak száma 3 fő. A Bizottság 2008.
évben 2 ülést tartott.

b) Közoktatási Bizottság, tagjainak száma 7 fő. A Bizottság 2008. évben 1 ülést tartott.
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c) Szociális és gyermekjóléti Bizottság, tagjainak száma 7 fő. A Bizottság 2008. évben 1
ülést tartott.

d) Kulturális és Sportbizottság. Tagjainak száma 7 fő. A Bizottság 2008. évben 2 ülést
tartott.

e) Turisztikai Bizottság. Tagjainak száma 7 fő. A Bizottság 2008. évben ülést nem tartott.

A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács
döntéseinek végrehajtását segítő szerve a Jegyzői Kollégium.
A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Munkaszervezet
látja el. A Munkaszervezet elhelyezésére ingatlant vásároltak a tag önkormányzatok, a Nyárfa
u. 3. szám alatt lévő irodaépület ünnepélyes átadására 2008. július 11-én került sor.

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

A Társulás működése

A közszolgáltatási feladatokkal kibővített társulási megállapodást 2005. május 5-i ülésén
fogadta el a Társulási Tanács. Vállalt feladatai között megjelenik a közoktatási, szociális és
gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi, közművelődési, könyvtári, belső ellenőrzési,
egészségügyi, természet és környezetvédelmi feladatok köre. A megállapodás módosítása
2007. év május hó 30-án tartott társulási tanácsülésen a 23/2007. /V.30./ T.K.T. számú
határozattal, valamint 2008. szeptember 30-án megtartott társulási tanácsülésen a 37/2008.
(IX.30.) T.K.T. számú határozattal módosításra került. A 2008. évi módosítás valamennyi tag
önkormányzat által történő elfogadása jelenleg folyamatban van.

A működést meghatározó dokumentumok elfogadása

A Társulás szervezetét és működésének rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatban
állapítja meg. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társulási Tanács 2005. október 7-én
megtartott ülésén fogadta el, majd 2008. szeptember 30-án megtartott ülésén 38/2008.
(IX.30.) T.K.T. szám alatt meghozott határozatával módosította.

A társulás rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, mely dokumentum a
szociális alapellátásba tartozó feladatok szervezését mutatja be.

A Társulás mindazon személyek részére, akik a kistérség gazdasági és társadalmi
fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő teljesítmény nyújtanak
kitűntetést kívánt adni. A Társulás a Kitűntetési Szabályzatát 2005. október 7-i ülésén hagyta
jóvá, melyben
- „Tapolca és Környéke Kistérségért”
- „Tapolca és Környéke Kistérség Nevelésügyért”
- „Tapolca és Környéke Kistérség Egészségügyért”
- „Tapolca és Környéke Kistérség Szociális Ellátásért”
- „Tapolca és Környéke Kistérség Közművelődésért”
- „Tapolca és Környéke Kistérség Közszolgálatért” kitűntetéseket alapította és határozta meg
adományozásuk rendjét. A kistérségben végzett kimagasló teljesítmény elismerésére szolgál a
legjelentősebb „Tapolca és Környéke Kistérségért” kitűntetés.
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A szakmai kitűntetések személy és közösség részére egyaránt adományozhatóak. A
nevelésügyi kitűntetés az óvodai, és iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás
területén kifejtett tevékenység elismerésére szolgál, tekintettel van az újszerű, hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában történő szereplésre is.
Az egészségügyi kitűntetés az egészségügyi ellátásban kifejtett kiemelkedő tevékenységet
értékeli, valamint példaértéket keres az egészségvédelem, gyógyító-megelőző munkában.
A szociális ellátás kitűntetése szintén olyan személynek, közösségnek adományozható, aki(k)
munkája példaként szolgál a szociális feladatok ellátásában, a megelőző, segítő munkában. A
közművelődés díja a közművelődés területén kifejtett munkát értékeli, különösen az ifjúság
művelődéséért, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában történő
részvételt, társadalmi aktivitást.
Akik a kistérség közéletében, közszolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek,
vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívott ki, közszolgálatért kitűntetésben részesülhet.
A társulási tanács a kistérségben kiemelkedő munkát végző személyek részére 2007. és 2008.
években egyaránt odaítélte a kitűntetést.
A Nevelésügyért kitűntetés átadására a „Kistérségi Pedagógusnap”, a szociális ügyért, az
egészségügyért, a közszolgálatért kitűntetések átadására pedig a „Kistérségi Semmelweis Nap
„ alkalmával került sor. A szakmai kitűntetések 2008. évben a Munkaszervezet elhelyezését
biztosító irodaépület avató ünnepsége során kerültek átadásra.

A Társulás a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles körű
nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny
tisztaságának biztosítása, a szakszerű, hatékony és egyben jogszerű beszerzései érdekében
egységes szabályokat kívánt megállapítani, ezért Közbeszerzési Szabályzat került elfogadásra.

A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába foglalja a
társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is. A Társulási
Tanács a „2008. évi költségvetésről szóló határozat”-át 278.188.000 Ft bevétellel és
278.188.000 Ft kiadással fogadta el.

A Társulás működésének éves alapja a Munkaterv, amit 2007. december 21-i ülésén fogadott
el a Társulási Tanács.

A Munkaszervezet alapdokumentuma az Alapító Okirat, melyet a társulási tanács 2005.
február 17-i ülésén 5 /2005. (II.17.) T.K.T. számú, kiegészítését a 2006. január 24-én
megtartott ülésén 7/2006. (I.24.) T.K.T., kiegészítését a 2008. február hó 29-én megtartott
ülésén 2/2008. ( II. 29 )T.K.T., módosítását a 2008. július 9–én megtartott ülésén 19/2008.
(VII. 09.) T.K.T. számú határozatával elfogadta.

A Munkaszervezet szervezetének és működésének rendjét megalapozó dokumentum a
Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet a társulási tanács 2008. szeptember 30-i ülésén
39/2008. (IX.30.) T.K.T. számú határozatával módosított.

Támogató szolgáltatási feladatok ellátásának helyzete

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.
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A támogató szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy annak tevékenysége az ellátási területen
élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai - a
háziorvos javaslatának figyelembevételével - az egyéni szükségletekhez igazodjanak.
A Társulási Tanács 2005. november 30-i ülésén „Balatonfelvidéki Támogató Szolgálat”
elnevezéssel intézményt hozott létre, Alapító Okiratát és Szakmai Programját jóváhagyta. A
Szolgálat működési engedéllyel rendelkezik, működését Zalahaláp, Balatonederics, Hegyesd,
Hegymagas, Káptalantóti, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska,
Szigliget, Uzsa, Vigántpetend, Nyirád településeken 2006. január 1. napjával megkezdte.

Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége működtet működési
engedélyek alapján támogató szolgálatot Tapolca, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd,
Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonhenye, Balatonrendes,
Gyulakeszi, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs, Köveskál, Mindszentkálla, Nemesgulács, Raposka,
Révfülöp, Salföld, Szentbékkálla településeken. A Társulási Tanács 2005. november 30-i
ülésén hagyta jóvá az ellátási szerződést, mely az ÉFOÉSZ tapolcai szervezetével aláírásra
került. Az ÉFOÉSZ évente beszámol a társulási tanács felé a végzett munkájáról.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény nem önkormányzati feladatkörbe rendeli a támogató szolgáltatást 2009. január 1-
jétől. Az éves költségvetésről szóló törvény ezzel összhangban 2009. január 1-jétől nem nyújt
állami hozzájárulást az intézmény működtetéséhez, hanem kormányrendelet alapján legfeljebb
3 évre vonatkozóan, pályázati eljárás keretében lehet a támogatást megnyerni a
feladatellátásra.

A „Balatonfelvidéki Támogató Szolgálat” Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
Házirendjét a Társulási Tanács 2006. március 21-én megtartott ülésén elfogadta. Az
Intézmény működését meghatározó jogi dokumentumok – alapító okirat, szakmai program,
szervezeti és működési szabályzat – 2008. szeptember 30-án megtartott tanácsülésen
módosításra került.
Az intézmény jövőbeni működéséhez szükséges forrás érdekében 2008. szeptember 1-ig
benyújtásra került a 3 éves időszakra vonatkozó elképzeléseket tartalmazó program, mely
pályázat sikerrel zárult. A társulás elnyerte 2009-2011. évekre a szolgálat működéséhez
szükséges pályázati támogatást.

Közösségi Szolgáltatás ellátásának helyzete

A közösségi szolgáltatás célja a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.
A Társulási Tanács 2006. január 24-i ülésén „Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat”
elnevezéssel intézményt hozott létre, Alapító Okiratát jóváhagyta. A Szolgálat működési
engedéllyel rendelkezik a Tapolcai Kistérség teljes területére, működését 2006. október 1.
napjával megkezdte.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény nem önkormányzati feladatkörbe rendeli a közösségi szolgáltatást 2009. január 1-
jétől. Az éves költségvetésről szóló törvény ezzel összhangban 2009. január 1-jétől nem nyújt
állami hozzájárulást az intézmény működtetéséhez, hanem kormányrendelet alapján legfeljebb
3 évre vonatkozóan, pályázati eljárás keretében lehet a támogatást megnyerni a
feladatellátásra.
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A „Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat” Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
Házirendjét a Társulási Tanács 2006. december 18-án megtartott ülésén elfogadta. Az
Intézmény működését meghatározó jogi dokumentumok – alapító okirat, szakmai program,
szervezeti és működési szabályzat – 2008. szeptember 30-án megtartott tanácsülésen
módosításra került.
Az intézmény jövőbeni működéséhez szükséges forrás érdekében 2008. szeptember 1-ig
benyújtásra került a 3 éves időszakra vonatkozó elképzeléseket tartalmazó program, mely
pályázat sikerrel zárult. A társulás elnyerte 2009-2011. évekre a szolgálat működéséhez
szükséges pályázati támogatást.

Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásának helyzete

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok közül legalább 3 feladat
ellátását kell biztosítani annak érdekében, hogy állami támogatásban részesülhessen a
Társulás. Az állami hozzájárulás igénylésének további feltétele, hogy a feladatot maga a
kistérségi társulás lássa el, vagy a feladatellátásról intézményi társulások útján
gondoskodjon. Az intézményi társulásokban résztvevő önkormányzatok lakosságszámának
szociális feladatok vonatkozásában a 3 000 főt, gyermekjóléti feladatok esetében az 5 000 főt
kell elérnie. A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció feltárta az ellátás módját, és
megállapította, hogy számos településen ilyen alapellátások egyáltalán, vagy csak részben
működnek. Minimálisan működtek csak intézményi társulások, ezért kezdeményeztük azok
kialakítását. Az intézményi társulások a tapolcai kistérség teljes területét lefedik:

- Badacsonytomaj város gesztor – tag önkormányzatok száma 7 –
- Révfülöp nagyközség gesztor – tag önkormányzatok száma 7 –
- Zalahaláp község gesztor – tag önkormányzatok száma 9 –
- Lesenceistvánd község gesztor – tag önkormányzatok száma 8 –
- Tapolca város gesztor – tag önkormányzatok száma 2 –

A gyermekjóléti feladatok ellátásánál is intézményi társulás működnek, Tapolca város a
feladatot önállóan látja el.

- Badacsonytomaj város gesztor – tag önkormányzatok száma 14 –
- Zalahaláp község gesztor – tag önkormányzatok száma 9 –
- Lesenceistvánd község gesztor – tag önkormányzatok száma 8 –

A gyermekjóléti feladatok ellátásában aktív résztvevő a Magyar Vöröskereszt Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata, mely szervezet családsegítési és gyermekvédelmi alapellátási
szolgáltatásokat nyújt számos település területén. A szervezet évente beszámol a társulási
tanács felé a végzett munkájáról.

A szociális intézményi feladatokra is plusz támogatást igényelhet a többcélú kistérségi
társulás, amennyiben a működés kistérségi szintű. Mindszentkálla község önkormányzata
javaslatunkra kezdeményezte az Idősek Otthona működési körzetének megváltoztatását, a
képviselőtestület az alapító okirat módosításával az intézmény ellátási területét a kistérség
egészére kiterjesztette.

Mozgókönyvtári feladatok ellátásának helyzete

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása vállalta a közművelődési,
közgyűjteményi tevékenység kistérségi szintű ellátását. A Társulás a nyilvános könyvtárak
jegyzékében nem szereplő települések számára mozgókönyvtári ellátás kialakítását vállalta.
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Mozgókönyvtári feladatellátáson mindazokat az ellátási formákat értjük, melyet szolgáltató
könyvtár biztosít szerződés alapján az azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári
szolgáltató-helye számára.

A kistelepülési önkormányzatoknak lehetőségük van szerződésen alapuló megrendeléssel
megvásárolni a könyvtári szolgáltatást, a Közművelődési és Könyvtári Bizottság szolgáltató
könyvtárnak javasolta Tapolca Város Önkormányzat Városi Könyvtár és Múzeum intézményét
kijelölni.

A Társulási Tanács a mozgókönyvtári feladatellátás előterjesztését 2006. január 24-i ülésén
tárgyalta és hagyta jóvá a szolgáltató könyvtárral kötendő szerződést. A szerződés a Tapolca
Városi Könyvtár és Múzeum intézménnyel aláírásra került. A szolgáltató könyvtár évente
beszámol a társulási tanács felé a végzett munkájáról.

A támogatás felhasználható a települési önkormányzat feladataira:
- megfelelő épület, helyiség és berendezéseinek kialakítása, fejlesztése,
- számítástechnikai infrastruktúra biztosítása, fejlesztése,
- könyvtári szakember alkalmazása.

továbbá a Szolgáltató könyvtár feladataira:
- megfelelő integrált számítógépes rendszer működtetése,
- dokumentum-ellátáshoz megfelelő tároló és feldolgozó hely biztosítása,
- megfelelő végzettségű szakember alkalmazása.

A Társulási Tanács döntésének megfelelően a települési önkormányzatok 500 000
Ft/mozgókönyvtár hozzájárulásban, a Városi Könyvtár és Múzeum intézmény pedig 400 000
Ft/könyvtár működési hozzájárulásban, továbbá 230 000 Ft/könyvtár könyvbeszerzési
támogatásban részesül.
A mozgókönyvtári feladatellátás egyre népszerűbb az önkormányzatok között. A feladatellátás
kezdetén 13 település csatlakozott a mozgókönyvtári hálózathoz, számuk mára 24-re
emelkedett.

Belső ellenőrzési feladatok ellátásának helyzete

A Társulás saját szervezetében látja el a belső ellenőrzési feladatokat. A Balatonfelvidéki
Belső Ellenőrzési Társulás-t, valamint a Zalahalápi Belső Ellenőrzési Társulást- a társult tag
önkormányzatok képviselőtestületei 2005. december 31-i időponttal közös megegyzéssel
megszűntették és döntöttek arról, hogy a belső ellenőrzési feladatokat 2006. január 1-től a
többcélú kistérségi társulás saját szervezetének keretein belül kívánják ellátni. A belső
ellenőrzési feladatok működésének alapja az Ellenőrzési ütemterv. A Társulási Tanács
minden évben elfogadta az éves ellenőrzési ütemtervet a tag önkormányzatok által javasolt
tartalommal. A feladatellátásban Tapolca város nem vesz részt.

Közoktatási feladatok ellátásának helyzete

Magyarország népességét továbbra is a születések számának csökkenése és a halálozások
arányának a növekedése jellemzi. Soha nem született még egy adott évben olyan kevés
gyermek Magyarországon mint 2004-ben, ebből pedig könnyen következtethetünk a 2010-ben
várható első osztályos általános iskolai tanulók létszámára.
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Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása területén is hasonló képet mutatnak az
adatok .
A csökkenő gyermeklétszám miatt az elmúlt időszakban néhány önkormányzat arra
kényszerült, hogy a kötelező iskoláztatási alapfeladatát átgondolja és a törvényi
szabályozásnak megfelelően új megoldásokat dolgozzon ki.
A 2007/2008. tanévtől nem intézmény-fenntartással oldja meg kötelező alapfeladatát két
települési önkormányzat:

1. Kővágóörs /megszűnése: jogutód nélkül/
2. Lesenceistvánd /megszűnése:jogutóddal, jogutód: Lesence Völgye Közös Fenntartású
Általános Iskola/

2005/2006. tanévtől a Gyulakeszi Általános Iskola a Csontváry Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola tagintézményeként működött. A 2008/2009. tanévtől a tagintézményt a
tanulók alacsony létszáma miatt be kellett zárni.
A kapolcsi ált. iskola megszűnt, a taliándörögdi intézmény pedig a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola tagiskolájaként látja el a munkáját.
A Balatonedericsi Dr. Nagy Endre Általános Iskola a Keszthelyi Kistérségi társulásban levő
Eötvös K. Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tagintézményeként működik.
2008/2009. tanévtől Tapolca város is intézmény-átszervezésre kényszerült. Az új intézmény
neve: Tapolcai Általános Iskola. Az óvodák Tapolcai Óvoda néven, egy vezetővel folytatják
munkájukat.

A térség oktatásában bekövetkezett változások, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló törvény arra kötelezte kistérségeket, hogy készítsék el a Kistérségi
Közoktatási Intézkedési tervüket ill. a meglevőket 2008. aug. 31-éig vizsgálják felül. A
tapolcai kistérség rendelkezett már ezzel a dokumentummal, így a felülvizsgálatot elvégeztük
és kiegészítettük az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket is tartalmazó Közoktatási
Esélyegyenlőségi tervvel. Az Intézkedési tervet véleményezésre megküldtünk a Megyei
Önkormányzathoz és továbbítottuk az Oktatási és Kulturális, valamint az Önkormányzati
minisztérium részére.

Elkészítettük a térségre vonatkozó Sportkoncepciót, a sporttanács felállítása folyamatban van.
Fontos feladatnak tartjuk a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárását megismertetését. Gondoskodunk a helyi művelődési szokások
gazdagításáról. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. Együttműködünk a hagyományok ápolása, az
ünnepek kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése, a művészeti
események, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében, többek között kistérségi
autóbusz biztosításával is. Célunk olyan közös technikai bázis kialakítása, mely a
rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedők, gálák, kiállítások zavartalan lebonyolítását
lehetővé teszi.
Mindezek megvalósulása érdekében az alábbi rendezvényeket szerveztük az elmúlt egy év
alatt:
Rajzpályázatot hirdettünk az óvodások és általános iskolások részére „ A kistérség ahol élek”
címmel.
A pályázat azt a célt szolgálta, hogy a tanulók ismerjék meg és mutassák be lakóhelyük,
településük /szűkebb és tágabb környezetük/ természeti és építészeti értékeit, történelmi
hagyományait, az adott helyhez kötődő mondókákat, legendákat.
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Olyan munkákat kértünk melyben a gyerekek mások számára is értelmezhetően ábrázolták
településük nevezetességeit. pl. híres épületeket, utcákat, településrészeket, geológiai
adottságokat, őshonos állatokat, növényeket, a községük hagyományait /szüreti felvonulás,
falunapi események, régi történetek/. A díjakat a Város és Faluvédők Tapolcai
Vándorgyűlésén adtuk át. A pozitív visszajelzések arra ösztönöznek bennünket, hogy a
megkezdett munkát folytassuk tovább.
A rendezvénycsarnok adott helyet a hagyományos” Kistérségi sportnap” lebonyolítására.
A program keretében az egyes települések különböző korcsoportokból összeállított csapatai
versenyeztek, miközben barátságok, emberi kapcsolatok épültek.

Harmadik éve szervezzük meg az általános iskolai tanulók részére a„Kistérségi karácsonyt”.
Itt adjuk át a térségben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóknak a kistérség elismerő
oklevelét és könyvjutalmát.

A sportprogramot és a rajzversenyt az Veszprém Megye Közoktatásért Közalapítvány is
alkalmasnak ítélte a támogatásra, általuk kiírt pályázaton 600 000Ft-ot nyert el térségünk.

A pedagógusok szakmai felkészültségének javítását a társulás a kistérségi szakmai
munkaközösségek megszervezésével segíti elő.

Létrehoztuk az óvodavezetők és iskolaigazgatók munkaközösségét. A munkaközösségi
foglalkozások keretében lehetőség nyílt a térség általános és középiskolai igazgatóinak
találkozójára, szakmai eszmecseréjére, hisz alapvető szempont az, hogy a csökkenő
gyermeklétszám miatt lehetőleg minél több tanuló a térség határain belül találja meg a
középiskolai továbbtanulási lehetőséget.

2008. szeptemberében a pedagógiai szakszolgálatok munkájáról, a Veszprém Megyei
Pedagógiai Intézet átszervezéséről tartott előadást a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet
Igazgatója és a Tapolcai Nevelési Tanácsadó vezetője.

November elején a „nem szakrendszerű oktatás-nevelés” gyakorlati kérdéseiben
tájékozódhatnak az intézmények pedagógusai és igazgatói. A rendezvény az Apáczai
Tankönyvkiadó támogatásával valósulhat meg.

Az óvodavezetők részére Dr. Sövényházi Ilona gyermekorvos tartott előadást, melynek
helyszíne a Tapolcai Kertvárosi Óvoda volt.

Felvettük a kapcsolatot a Commitment Közoktatási Kht. irodavezetőjével, mint ismeretes
2008. október 1-től a régióban ők látják el pedagógiai szakmai szolgáltatást.

A Nevelési Tanácsadó munkatársaival felmértük a logopédiai ellátásra szoruló óvodáskorú
gyermekeket, megszerveztük az ellátásukat. E munkában a kistérség által alkalmazott
logopédus is részt vett.
A többcélú társulások lényege, hogy a társulás tervezze, szervezze, mérje és koordinálja a
kistérség közoktatási intézményeinek feladatellátását. A tervezés ebben az esetben a
közoktatási intézkedési terv elkészítését és folyamatos karbantartását jelenti. A szervezésre a
kistérségi szintű pedagógus helyettesítési rendszer kialakítása lehet a megoldás.
A kistérségen belüli közoktatási intézmények törvényes működését, színvonalának javítását
segítheti a kistérségi ellenőrzési, értékelési, mérési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása,
melynek működtetése a többcélú kistérségi társulás feladata. E területen még további
teendőink vannak.
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A kistérségi közoktatási feladatellátás a kistérségekben szervezett egyik legfontosabb
közszolgáltatás. A többcélú társuláson belül megjelenő koordinációs, szervezési, tanügy-
igazgatási és más neveléssel oktatással kapcsolatos feladatok ellátását 2008. augusztus 01-
től közoktatási szakember segítségével látjuk el.
Az egyre sokasodó teendők szükségessé teszik a kistérségi oktatási szakemberek, oktatási
szakértők, „hálózatának” kialakítását, ezért kezdeményezte térségünk, ismereteink szerint az
országban elsőként, a „Veszprém megyei kistérségi oktatási szakemberek találkozójának”
megszervezését. A térségek részéről érdeklődés mutatkozik a kezdeményezés iránt.
További terveink között szerepel a „Kistérségi Oktatási Hírlevél”rendszeres, /havi, negyedévi/
kiadása, mely az aktuális feladatokra, kérdésekre, problémákra hívja fel a fenntartók és
intézményeik figyelmét, ezzel is segítve közoktatási feladat-ellátásukat.
Természetesen a Közoktatási Intézkedési tervben vállaltak is folyamatos teendőt határoznak
meg.

Fejlesztési feladatok

Társulásunk a nemzeti és regionális fejlesztési elképzelések kialakításához javaslatot
tett, döntésében kimondta, hogy a tapolcai kistérséget és a szomszédos kistérségeket egyaránt
érintő nagyszabású, jelentős forrásigényű környezetvédelmi, közlekedési, energetikai célú
fejlesztések közül különösen indokoltnak tartja:

- Győr-Pápa-Devecser-Tapolca út fejlesztését és az elkerülő útkapcsolatok kialakítását,
- a 71-es elkerülő út megépítését első szakaszban Balatonakarattya-Balatonfűzfő között,

második szakaszban pedig Balatonfűzfő és Veszprém között,
- a 71-es út tehermentesítését szolgáló Veszprém-Tapolca-Keszthely út fejlesztését,
- a háttértelepüléseket az úthálózatba bekötő utak fejlesztését,
- a Balaton körüli vasúthálózat korszerűsítését,
- a belterületi önkormányzati gyűjtőutak felújítását, valamint
- a csapadékvíz elvezetését.

Közösségi buszt szerzett be a társulás 2005. évben pályázati támogatással. A pályázati
programban egyéb közösségi célként fogalmaztuk meg:
- egészségügyi szűrővizsgálatokra történő utaztatás kistérségi egészségügyi központba,

megyei egészségügyi központba (pl. mammográfia, csontritkulás, tüdőszűrés stb.),
- gyermekjóléti szolgálatok közreműködésével a hátrányos helyzetű gyermekek

kirándulásainak és egyéb közösségi programjainak lebonyolítása,
- a Támogató Szolgálat szolgáltatásait igénybevevők részére kirándulások, egyéb közösségi

programok lebonyolítása,
- tanulmányi és sportversenyekre, osztálykirándulásokra történő szállítás,
- közösségi színterek működésének támogatása például:

- színházlátogatások,
- kirándulások,
- rendezvényeken történő fellépések,
- versenyeken történő megjelenés,

A kistérségben számos közösségi színtér működik. Közösségi színtereink
között található néptánccsoport gyermek és felnőtt kategóriában, színjátszó
körök, népdal körök, nyugdíjas-, ifjúsági egyesületek, rendvédelmi
egyesületek (pl. polgárőrség, tűzoltóság), Vöröskereszt helyi szervezetei.

- a kistérség önkormányzatai testvér-települési kapcsolatainak ápolása .
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A közösségi buszt 2008. júniusáig az MB Balaton Kft üzemeltette, majd a társulási tanács
döntése alapján a közösségi busz üzemeltetésre visszakerült a társuláshoz. A közösségi
feladatokat jelenleg egy 16+1fő, és egy 27+1 fő szállítására alkalmas járművel oldjuk meg.

A Társulás képviselője útján részt vesz a Balaton Fejlesztési Tanács, a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Tanács, a Kistérségi Fórum, a Balatoni Szövetség, a Közép-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Tanács, valamint a Tapolcai Városi Sport Klub Kézilabda Szakosztály
munkájában.

Szervezet megnevezése Képviselő megnevezése
Balaton Fejlesztési Tanács képviselő – Badacsonytomaj város polgármestere
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács – Tapolca város polgármestere
Kistérségi Fórum – társulás elnöke
Balatoni Szövetség – Révfülöp nagyközség polgármestere
Közép-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Tanács – társulás elnöke
Kézilabda Szakosztály - Szigliget község polgármestere

A társulás 2007. évben május-november hónapok alatt pályázati támogatás felhasználásával
Közmunka Programot valósított meg. A programra a társulás 28.260.000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesült, melyből 44 fő foglalkoztatását valósítottuk meg a 7
hónap alatt.

A 2007-2008. téli-tavaszi Közmunka Program megvalósítására benyújtott pályázatunk nem
részesült támogatásban, pályázati forrás hiányában a program nem valósult meg.

A társulás 2008. évben is támogatást nyert a közmunka programra benyújtott pályázatára,
jelenleg is folyik a program megvalósítása, 33 fő részvételével.

A Társulás az önkormányzatok és civil szervezetek rendezvényeinek lebonyolítását évente
Pályázati Szabályzat rendelkezései alapján, pályázat útján odaítélt vissza nem térítendő
támogatással segítette.

A „Kistérségi Sporttáborozási Program” keretében gyermekek nyári táborozásának
megvalósításához 600.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a társulás az
Önkormányzati Minisztériumtól.

A „Komplex Kistérségi Szabadidősport Program” keretében gyermekek szabadidős
sportprogramjának megvalósításához 840.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
kapott a társulás az Önkormányzati Minisztériumtól. Sikeres rendezvény volt a Szigligeten
megrendezett Kistérségi Sportolimpia.

A „Szenior-sport Aktív Életmód-Egészségfejlesztő Program” keretében szabadidős
egészségfejlesztő-programjának megvalósításához 1.200.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást kapott a társulás az Önkormányzati Minisztériumtól.
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A társulás a „2007-TU-BAL-2-07-07-3” szám alatt Turisztikai rendezvények támogatására
1 900 025 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás a „Lesencéktől a
Balatonig Szüreti Felvonulás”, és a „Káli Napok” rendezvények szervezéséhez került
felhasználásra.

Az „Állati találkozó a Tapolcai Kistérségben” címmel benyújtott pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács nem részesítette támogatásban.

A társulás 2007. szeptember 1-jével bevezette az Iskolabusz szolgáltatást a kistérségben. A
szolgáltatás bevezetésére az érintett települések polgármesterei, és a közoktatási intézmények
vezetői részvételével került sor. A szolgáltatás 1 éves működésének tapasztalatait is
valamennyi érintett bevonásával értékeltük ki. Szolgáltató a Somló Volán Zrt Tapolcai
üzemvezetősége.

Kistérségünk az elmúlt évek során a civil szervezetek, gazdasági szereplők,
polgármesterek, szakemberek bevonásával elkészítette a térség gazdaságfejlesztésére,
területfejlesztésére, agrárstruktúra-és vidékfejlesztésére vonatkozó helyzetfeltárásokat,
stratégiákat és operatív programokat, meghatározta a fejlesztési prioritásokat. Ezen
programokat évente aktualizáljuk. Az operatív programokhoz pénzügyi terveket is
készítettünk.
A 2007-2013 évi fejlesztésekhez térségünk 276 projektet állított össze, melyekből társadalmi
egyeztetéssel kiválasztottuk azon projekteket, melyeket 2007-2008 évi cselekvési tervekben is
szerepeltetünk.

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatai

A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb
felhasználása érdekében hívta életre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-t a településükért és
kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil
szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
forrásaira pályázni kívánó szervezetek.
A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján, nyilvános pályázat útján 2007. májusáig az
Irányító Hatóság kiválasztotta a legmegfelelőbb szervezeteket. A Tapolcai Kistérség 2007.
május – 2008. június között Címbirtokos volt és jogosult volt Helyi Vidékfejlesztési Iroda
működtetésére. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője 2007. június 1-től megbízásra került.
A nyertes HVI vezetők számára 2007. május 16. és június 1. között megrendezett
képzéssorozat célja volt, hogy az irodavezetők hitelesen, felkészülten szólíthassák meg a
kistérség érintettjeit. A képzés lezárását követően az irodavezetők akkreditációs vizsgát tettek,
2007. júliusában pedig megkezdték munkájukat a vidéki közösségekkel együtt, a vidéki
közösségekért.

A számos ágazatot felölelő, több szektort érintő integrált vidékfejlesztés, illetve az azt
megtestesítő UMVP III-IV. tengely alapvető logikája a “PPP” (köz- és magánszféra
együttműködése) erősítése és az állami/önkormányzati szervek túlsúlyának elkerülése mind a
tervezésben, mind a közösségek tekintetében. Ezen elv megvalósulását tartotta szem előtt az
Irányító Hatóság a HVI-k kiválasztása esetében is, így alakult ki a következő megoszlás:
egyesület 26%, többcélú társulás 23%, alapítvány 15%, gazdasági társaság 14%, közhasznú
szervezet 12%, egyéni vállalkozó 0,5%, társulási szervezet 0,5%.
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A HVI funkciója

 Az FVM vidékfejlesztési elképzelése a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika
hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve.

 Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a
kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a
helyi adottságokat pedig kiaknázni.

 Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos
közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.

 A HVI-k szűken vett hatóköre az UMVP III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt
támogatásokra jogosult települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési
intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az egész kistérség fejlődését szolgálják.

 Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.

A HVI feladatai

 Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése,
majd az akciócsoportok (ACS-k) regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési
Stratégia elkészítésében való részvétel.

 A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek
(HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szféra
szereplőinek ösztönzésével, bevonásával.

 A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv
elkészítésének koordinálása.

 Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási,
tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők
(üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára.

 Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése,
szervezése.

 A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának
háttértámogatása.

 Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
 Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében (2008)
 Együttműködés az Új Magyarország pont munkatársaival
 A III-IV. tengely intézkedései keretében benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése,

befogadása (2008).

LEADER szó jelentése: "A vidék gazdaság-fejlesztési tevékenységei közötti kapcsolat."

A LEADER program azzal a céllal indult a 90-es évek elején az Európai Unió
tagállamaiban, hogy az elszegényedő vidéki térségek további leszakadását megállítsa.

A LEADER célja, a vidéki térségekben élők segítése és bátorítása, annak érdekében, hogy
térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerű
megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek
biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel:

- A természeti és kulturális örökség megóvására
- A vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését
jelenti
- A helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.
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A LEADER+ program azon az újfajta elképzelésen alapul, amely szerint a vidékfejlesztés csak
akkor lehet sikeres, ha az ott élők, az ott működő szervezetek együttműködésével,
tevékenységeik összehangolásával valósul meg. A LEADER+ keretei között kötelező
kialakítani ilyen kooperációt, amelynek alapja a szereplők közötti partneri viszony.
Partnernek lenni, együttműködni a következőket jelenti:

- Részt venni a térség, a közösség ügyeiben, tagjává válni különböző szervezeteknek, vagy
egy fontos ügy mögé állni.
- Aktívan közreműködni a közéleti döntéshozatali folyamatokban, abban felelősséget
vállalni.
- Kiállni egy fontos ügyért, nyilvánosan elmondani vagy megvédeni egy véleményt,
- Információt átadni, azt terjeszteni, kommunikálni, tapasztalatot cserélni.

Az együttműködés elsődleges célja az, hogy - egy hosszú távú fejlesztési elképzelés
megvalósítása érdekében - képes legyen pozitívan befolyásolni az adott térségben élők életét,
és ennek érdekében átalakítsa a térség intézményeinek működését.
A megfelelő fejlesztési elképzelés kimunkálásához, a kiegyensúlyozott jövőkép megalkotásához
elengedhetetlen különféle, a térség társadalmát jól reprezentáló szereplők bevonása az
együttműködésbe.
A LEADER kedvezményezettjei a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok(más néven Helyi
Akciócsoport), amelyeknek a tagjai az adott térség gazdasági, önkormányzati és egyesületi
életének képviselői. Ezek a következők:
- Természetes személyek vagy azok egyesülései, amelyeket elsősorban a társadalmi, a

foglalkoztatási és az életminőséggel kapcsolatos problémák foglalkoztatnak. A szociális
szféra érdekeit képviselik.

- Üzleti szféra, pénzügyi szektor, amelyet főként a jövedelmezőség, a gazdasági haszon és a
helyi gazdaság piaci alkalmazkodása érdekel. A versenyszféra érdekeit képviseli.

- Regionális, nemzeti és európai közintézmények, önkormányzatok, állami szervezetek,
amelyek elsődleges feladata a regionális politika megvalósítása, a térség szociális,
foglalkoztatási, gazdasági, környezeti helyzetének javítása, kulturális örökségének
védelme, valamint az ágazati és a területi politika összhangjának megteremtése. Az
állam, az államigazgatás érdekeit képviselik.

A Tapolcai Kistérségben LEADER Akciócsoport alakult, elkészült a Fejlesztési Stratégia, és a
Vidékfejlesztési Terv. Mindkét dokumentumot jóváhagyta az Irányító Hatóság, és a Magyar
Vidék Napja országos rendezvény alkalmával a LEADER Akciócsoport Oklevele átadás-
átvételre került. Mára már felállt az akciócsoport munkáját végző Munkaszervezet is.

A Társulási tanács a többször módosított 1996. évi XXI. törvény 10/C. §. (2) bekezdés f)
pontja alapján döntött kistérségi projektek összeállításáról, a Tapolca-i kistérség fontosabb
projektjeinek listáját az alábbiak szerint fogadta el:

 Badacsonytomaji turisztikai centrum – alsó bazársor – rekonstrukciója,
 Önálló közműves szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító szennyvízcsatorna és

szennyvíztelep kialakítása, fejlesztése a Káli medencében,
 Révfülöp turisztikai központ, idegenforgalmi promenád rehabilitációja,
 Balatonfelvidéki kerékpárút-hálózat kiépítése,
 Ifjúsági szálláshelyek fejlesztése Szigligeten,
 Honvédségi ingatlan hasznosítása gazdaságfejlesztési szempontok alapján (Tapolca)
 A korszerű oktatás feltételeinek megteremtése a Tapolcai kistérség Badacsonytomaj,

Lesenceistvánd, Monostorapáti, Szigliget és Zalahaláp településein,
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 A tapolcai kistérség gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő programja ( Ipari-
Mezőgazdasági Park továbbfejlesztése Zalahalápon)

 Családok átmeneti otthona, anyaotthon kialakítása,
 Konferencia- és továbbképzési központ létesítése ( Balatonrendes )
 Lakott külterület egészséges ivóvízzel történő ellátása (Uzsa)
 Zalahaláp-Hegyesd közötti út felújítása,
 Közép-Dunántúli régiós kapcsolatrendszer úthálózatai ( Devecser-Tapolca),
 Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet KOMPLEX képzési, tanácsadási és

marketing központ kialakítása ( Badacsonytomaj ) I. ütem.

A társulási tanácsa ebben az évben helyszíni bejáráson, valamint több tanácsülés
alkalmával is foglalkozott új mentőállomás építésének lehetőségével. A korábban elhangzott
kedvező vélemények arra irányultak, hogy kistérségünk széles összefogással, a Veszprém
Megyei Önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat bevonásával új mentőállomás
építéséhez anyagilag is hozzájárul. Mind az Országos Mentőszolgálat, mind a Veszprém
Megyei Önkormányzat döntést hozott arról, hogy a Tapolca székhellyel létesülő új
mentőállomás építési költségeihez hozzájárul.
Az Országos Mentőszolgálat 10 millió forint összeggel rendelkezik, mely fedezetet nyújt a
tervdokumentáció elkészítésére, a Veszprém Megyei Önkormányzat 35 millió forint összegű
támogatást biztosít.
A társulási tanács határozatban fejezte ki, hogy „új mentőállomás építésével ért egyet azzal,
hogy a települési képviselő-testületek 1000 Ft/lakos összeget vállalnak a fejlesztéshez, melyet
2010. december 31. napjáig fizetnek meg. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
tag önkormányzatai a befizetett hozzájárulás arányában tulajdonjogot kapnak az új épületből,
míg a régi épület a társulás tulajdonát képezi majd.
A társulási tanács kéri a tag települések polgármestereit, hogy a képviselő-testületi
előterjesztések és döntések során jelen társulási tanács határozatában foglaltakat vegyék
figyelembe.”

A Hátrányos helyzetű településeket bemutató kiadvány megjelenését a társulási tanács
támogatásban részesítette. A támogatás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére átutalásra
került.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. a Nemzeti Fejlesztési Terv házhoz
jön program keretében minden kistérségben foglalkoztat egy kistérségi tanácsadót, aki segít
az önkormányzatoknak, vállalkozóknak és a civil szféra szereplőinek abban, hogy fejlesztési
elképzeléseik megvalósításához meg tudják találni a szükséges pályázati lehetőségeket.
A hálózat feladata a támogatási források hatékony és szabályszerű felhasználásának
elősegítése, valamint az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív
programok fejlesztési céljai megvalósításának előmozdítása.
Az Európai Unió politikájában kulcsfontosságú szereppel bír a regionális politika, ami

meghatározó módon az uniós és hazai politika aktualitásaihoz rendelt forrásokon, támogatási

rendszereken keresztül érvényesül. A támogatások megfelelő fogadása érdekében fontos:
 elkészíteni a források hatékony felhasználásához elengedhetetlen

tervdokumentumokat,
 ezzel párhuzamosan pedig előzetesen jelezni azokat a potenciális projekteket, amelyek

a rendelkezésre álló hazai és EU-s források általi támogatásba bevonhatók.
Társulásunk lehetővé teszi a kistérségi tanácsadó működését, a Munkaszervezet elhelyezését
biztosító épületében önálló iroda áll rendelkezésére.
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Együttműködések értékelése

A kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el. A társulás
feladatellátásainak érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, azok
területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt
társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. Az együttműködés a
társulás által szervezett fórumok, szakmai tanácskozások mellett, a kistérség településeinek
képviselő-testületi ülésein történő megjelenéssel is megnyilvánul. Fórumot tartottunk a
közlekedési ágazat új gazdaságélénkítő és támogatási programjának ismertetésére, vitájára
„Térségi Infrastruktúra Fejlesztés és az Önkormányzatok” konferencia címmel. A Fórum
résztvevői önkormányzatok és gazdasági szereplők, pénzügyi szakemberek voltak. A
résztvevők megvitathatták a közlekedés-fejlesztés hatását a gazdaság élénkítésére, a vasút
fejlesztési lehetőségeinek infrastrukturális feltételeit, a gazdasági szereplők és az
önkormányzati vezetők elmondhatták elvárásaikat. Téma volt a települések játszótereinek
felújítása, új játszóterek kialakítása, azok finanszírozásának lehetőségei. Előadás hangzott el
a települések által működtetett konyhák felújítása, HACCP szabvány szerinti üzemeltetésének
és finanszírozásának kérdése is. A résztvevők megismerkedhettek a települések informatikai
infrastruktúrájának fejlesztési lehetőségeivel is, az intézmények akadály-mentesítésének
megoldási formáival, az operatív lízing adta lehetőségekkel. Pályázati információk mellett a
monitoring rendszer is ismertetésre kerül. Fiatalok lakásépítési programja, a bérlakás építési,
romaprogram is szerepelt az előadások témája között.
Társulásunk adott otthont a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség „Partnerség
szintjei a területfejlesztés tervezési szintjein” című tréningnek, melyről 20 fő kapott
tanúsítványt.
Kistérségünk települései a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben helyezkednek el, ezért a Balaton
törvény várható módosítása különösen fontos az érintett települési önkormányzatok számára.
Több alkalommal szerveztünk fórumot és tanácskozást a „ Környezet- és természetvédelem
helyzete kistérségünkben „ címmel, és vitattuk meg a Balaton törvény előnyeit, hátrányait,
vizsgáltuk a várható változások hatását. A résztvevők között megjelentek a falugazdászok,
hegybírók, a téma iránt érdeklődést mutató civil szervezetek, a gazdasági élet szereplői.
Együttműködő partnereink egy „ Településfejlesztés és finanszírozás” című szakmai napon
ismerkedhettek meg az önkormányzatok, gazdasági szereplők helyzetével, a
településfejlesztésben történő részvételük lehetőségével, a partnerség, együttműködés
irányaival, a finanszírozási lehetőségekkel.
A LEADER feladatokra történő felkészülés jegyében több alkalommal tartottunk szakmai
napot, tanácskozást.
A kistérség települései közvilágítással kapcsolatos problémákat vetettek fel az EON Észak-
Dunántúli Zrt. Közreműködésével megtartott fórumon. A közvilágításról történő gondoskodás
az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, a felvetődött gondokra a
szolgáltató műszaki megoldásokat javasolt, valamint problémáinkat a központi iroda felé
továbbította.

Tapolca, 2008. december 3.
Tisztelettel:

S z e n c z Lajosné
Elnök

Mellékletek:
1. számú melléklet - a társulás által vállalt feladatok felsorolása
2. számú melléklet – az intézményi társulások jegyzéke
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1. számú melléklet

TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

VÁLLALT FELADATAI

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

1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.
2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített

területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.
3. Kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és

regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a
jogkör a pályázati felhívásban is szerepel.

4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal
és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.

5. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.
6. Elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását.
7. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség

területét érintő intézkedéseit illetően.
8. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében.
9. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
10. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.
11. Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését,

együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
12. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal,

a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi
megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és
a bonható helyi források feltárása érdekében.

13. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
14. Ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

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.

Egészségügyi feladatok

1. 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.

2. A kistérségre kiterjedő szolgáltatás-tervezési koncepciót dolgoz ki, alapul véve a települési szolgáltatás-
tervezési koncepciókat, illetve összehangolja a települési szolgáltatás-tervezési koncepciókat.

3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítását összehangolja.
4. Közreműködik a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségben történő közös, vagy egyeztetett

formában történő fenntartása, működtetése terén.
5. A térségben összehangolt összevont orvosi ügyeletet működtet, és fejleszt.
6. Közös gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt fogászati szakellátás létrehozása, fenntartása.
7. Kistérségen belül rehabilitációs bizottság(ok) működtetése.
8. Egészségügyi szűrővizsgálatok térségi szintű szervezése.
9. Gondoskodik a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok szervezéséről.
10. Gondoskodik az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve szervezéséről.
11. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult

önkormányzatoknak azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő
intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
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12. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, segíti a társulásban részt vevő
önkormányzatokat a pályázat elkészítésében.

13. Szakmai konferenciákat szervez.
14. Vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.
15. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre.

Szociális feladatok
1. Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények

fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
2. A kistérségre kiterjedő szolgáltatás-tervezési koncepciót dolgoz ki, alapul véve a települési szolgáltatás-

tervezési koncepciókat, illetve összehangolja a települési szolgáltatás-tervezési koncepciókat.
3. Vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.
4. Kistérségi szinten működteti a figyelőrendszeres gondozást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
5. A Társulás szervezi a kistérségben a családsegítő szolgálatok létrehozását.
6. A Társulás szervezi a házi segítségnyújtást a kistérségben.
7. A Társulás szervezi a szociális étkeztetést a kistérségben.
8. A Társulás szervezi a nappali ellátást a kistérségben.
9. A Társulás szervezi az utcai szociális munkát a kistérségben.
10. A Társulás szervezi az ápolást, gondozást, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok működését

a kistérségben.
11. Kistérségi szinten működteti a támogató szolgáltatást.
12. Kistérségi szinten működteti a közösségi szolgáltatást.
13. A Társulás gondoskodik a kistérségben családok átmeneti otthona létrehozásának előkészítéséről, majd az

előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és működtetetéséről, és ennek keretében biztosítja a
működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gyakorolja a fenntartói irányítási és törvényességi
ellenőrzési jogokat.

14. A kistérségben gondoskodik átmeneti gondozást, elhelyezést biztosító szociális intézmények létrehozásáról,
működtetéséről, gyakorolja a fenntartói jogokat, illetve a törvényességi ellenőrzési jogokat ezen intézmények
tekintetében.

15. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.
16. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre.

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

1. Összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket.
2. A Társulás szervezi a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségben.
3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
4. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be.
5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára.
6. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre.

Közoktatási feladatok

1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival
összefüggésben:
a) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös közoktatási feladat-ellátási

és fejlesztési tervet készít a kistérségre vonatkozóan,
b) összehangolja a közoktatási terveket,
c) előkészíti a közoktatási megállapodásokat,
d) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási,

pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási,
fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor
követelményeinek megfelelő oktatást,

e) a d)) pontban foglalt feladatok eredményeként vizsgálja a közös intézményfenntartás létrehozásának és
fejlesztésének lehetőségeit.

2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult
önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek,
(fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
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3. A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hoz létre, és működteti az
eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elősegíti a hatékony gazdálkodást és működtetést. Ennek érdekében
összehangolja a térség intézményeinek heti / kétheti óraterveit.

4. A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási tv. 36. §-ában megjelölt feladatkörben
pályázatot írhat ki.

5. Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket.
6. Szervezi az utazópedagógus-, és a helyettesítő rendszert a szakos oktatás minél teljesebb körű ellátása

érdekében.
7. Együttműködik a Balatonfelvidéki Iskolaszövetséggel.
8. Szakmai napokat szervez.
9. Utazó szaktanácsadót biztosít, különösen a fejlesztéspedagógia, logopédia, gyógypedagógia területén.
10. Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.
11. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez.
12. Kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet.
13. Részt vesz a kistérségi iskolabusz szolgáltatásban.
14. Speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene, stb.) szakmai munkaközösségeket alapít.
15. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését.

szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és bonyolít le.
16. Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés

és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.
17. Szervezi az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket.
18. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

Közművelődési- és sportfeladatok

1. 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.
2. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül közös

állománygyarapító terveket készít, szükség esetén a kistérségi feladatok szakszerű ellátása érdekében
könyvtári szakembert alkalmaz, rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas
helyiség felett, összehangolja a közkönyvtárak nyitva tartásának rendjét, rendszeresen, a felhasználók
többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva.

3. Összehangolja a kistérség területén a művelődési otthon, - ház, - központ, szabadidő központ, közösségi ház,
ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, vagy az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó
általános művelődési központ, önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény
fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

4. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe tartozó feladatokat.
5. Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak

feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról.
6. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,

érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítésére.

7. Közművelődési programot készít, amely kapcsolódik a falusi turizmus, a borturizmus, a gyógy- és
idegenforgalmi turizmus rendezvényeihez.

8. A Társulás szervezi a kistérségen belül:

a) a könyvtári szakemberek továbbképzését és iskolarendszeren kívüli képzését,
b) a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartását a könyvtári és információ-szolgáltatási tevékenység

szakterületén,
c) a könyvtárak állománygyarapítását segítő, a hazai dokumentumokról adott rendszeres tájékoztatás

támogatását,
d) a nyilvános könyvtári ellátás helyi igényeknek megfelelő alakítását,
e) a nyilvános könyvtárak jegyzékében nem szereplő települések számára mozgókönyvtári ellátást.

9. Közös tervet készít a könyvtári dokumentumok vásárlására, a könyvtári rendszer működtetése céljából a
könyvtár alapfeladatain túl végzett tevékenységre, a könyvtári informatikai hálózat fenntartására,
fejlesztésére. Távlati célként a dokumentumok elektronikus tartalmi feltárására és digitalizálására.

10. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú
ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi
rendezvények szervezésében.
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11. Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és gondoskodik a művészeti,
valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetéséről.

12. Közösen biztosítja a közművelődési rendezvények lebonyolítását segítő komplett technikai bázist
(hangosítási, világosítási, audiovizuális eszközök) és szakembert.

13. Előkészíti a kistérségben a közművelődési megállapodásokat.
14. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés feltételeinek és

színvonalának javítását.
15. Kistérségi közművelődési és közgyűjteményi adatbázist hoz létre.
16. A társulás kistérségi sport- és szabadidős stratégiát, és operatív programot készít.
17. Sport- és szabadidős tevékenységeket szervez, irányítja a települések sport- és szabadidős tevékenységét.
18. Támogatja a közösségi sportot – a sportoló nemzet kistérségi program keretén belül -.
19. Kistérségi sportinformációs rendszert hoz létre, fejleszti a sporttudás hálózatokat, a kistérségi sport- és

szabadidős portálokat.
20. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a sportolás feltételeinek és színvonalának

javítását.

Természet és környezetvédelmi feladatok

1. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési Környezetvédelmi Programját.
2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot készít (a továbbiakban: Program).
3. Gondoskodik a Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről.
4. A Program végrehajtását szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja.
5. A kistérség környezetvédelmi feladatainak a megoldására közös Környezetvédelmi Alapot hoz létre.
6. Közös hulladékgazdálkodási tervet készít és szervezi annak végrehajtását.
7. Környezeti hatás vizsgálatok végzése, melynek célja a tervezett tevékenység összes környezeti hatásának a

felmérése, értékelése.
8. Vizsgálja a települési környezet tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális szennyvízkezelést,

gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést.
9. Pályázatot nyújt be.
10. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtet.

Turizmus, gazdaság, valamint idegenforgalom feladatai

1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági, turisztikai helyzetét, adottságait.
2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség turizmusfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével

készített gazdaságfejlesztési programot, ellenőrzi azok megvalósítását.
3. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
4. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális, valamint a balatoni fejlesztési tanáccsal.
5. Pályázatot nyújthat be a kistérség turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
6. Kistérségi adatbázist hoz létre.

Település- és területrendezés feladatai

1. A kistérségi fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a
települések közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe
foglalja.

2. Összehangolja a településpolitika kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a
gazdasági, a környezeti szempontokat is.

3. Összehangolja a települési önkormányzatok, valamint szerveik építésügyi feladata körében a
településrendezési feladatkör ellátását, az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását,
valamint a helyi építészeti örökség védelmét, az építésügy kistérségi feladatainak ellátásához szükséges
anyagi és személyi feltételek biztosítását.

4. Összehangolja a településrendezés során a települések területének, telkeinek felhasználására és beépítésére
vonatkozó helyi szabályok kialakítását, segíti a települések összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-
fizikai kereteinek kialakítását, a települések adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegíti
annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, segíti a települések
megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának
védelmét.
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Szolgáltatási-szervezési feladatok
1. Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai napokat, továbbképzéseket, konferenciákat szervez

együttműködve a térségben található szakemberekkel, vendégelőadókkal, akár külföldről is.
2. Térségi információs hálózatot működtet, mely által a helyben szokásos módon információt nyújt a társult

önkormányzatoknak és az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő
intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

3. A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetése.
4. Kistérségi kitűntetést alapít, és ítél oda a kistérségben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplők számára.
5. Pályázatot nyújt be szolgáltatási, idegenforgalmi feladatok megoldására.
6. Kistérségi információs adatbázist hoz létre.

Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok

1. Ellátja a társult önkormányzatok, és intézményeik, az intézményi társulások, önmaga és munkaszervezete, a
társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a
cél-, téma- és utóvizsgálatot.

2. A Társulás összehangolja az önkormányzatok és az intézményi társulások szakmai munkáját az ellenőrzési
programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, realizálására vonatkozóan belső ellenőrzési
módszertant dolgoz ki, szervező tevékenységével segíti, hogy a mikro-társulás keretében működtetett
intézmények a pénzügyi szabályoknak megfelelően működjenek.

3. Pályázatot nyújt be a feladatellátás működéséhez szükséges költségek biztosítása céljából.
4. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatokat a Munkaszervezeten belül elhelyezett belső ellenőrzési egység

látja. A belső ellenőrzési egység munkáját az egység munkatársai közül kijelölt vezető irányítja.
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2. számú melléklet

TÁRSULÁSOK JEGYZÉKE 2008.

KÖZOKTATÁSI feladatok

ÓVODÁK

Sorszám: 1. Társulás neve: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményirányító Társulása

Társulás székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Társult tagok:

- 2 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
- 3 Balatonrendes Község Önkormányzata 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
- 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Sorszám: 2. Társulás neve: Általános iskolai – óvodai oktatás-nevelést ellátó

intézménytársulás

Társulás székhelye: 8254 Kővágóőrs, Kossuth u. 1.

Társult tagok:

- 2 Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.
- 1 Kővágóőrs Község Önkormányzata 8254 Kővágóőrs, Kossuth u. 1.

Sorszám: 3. Társulás neve: „PIPITÉR „ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda

Társulás székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u.

Társult tagok:

- 1 Badacsonytomaj Város önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
- 2 Salföld Község Önkormányzata 8256 Salföld, Kossuth u. 31.

Sorszám: 4. Társulás neve: Eötvös Károly Közös fenntartású Óvoda, Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Társulás székhelye: 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1

Társult tagok:

- 1 Vonyarcvashegy Község Önkormányzata
- 2 Balatonederics Község Önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
- 3 Nemesvita Község Önkormányzata 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.
- 4 Balatongyörök Község Önkormányzata

Sorszám:5. Társulás neve: Nemesgulács és Kisapáti Önkormányzat Intézményfenntartó

Társulása
Társulás székhelye: 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.
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Társult tagok:

- 2 Kisapáti Község Önkormányzata 8284 Kisapáti, Kossuth L. u. 94.
- 3 Káptalantóti Község Önkormányzata 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 7.
- 1 Nemesgulács Község Önkormányzata 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.

Sorszám: 6. Társulás neve: Közös fenntartású Napközi-otthonos Óvoda

Társulás székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Társult tagok:

- 2 Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
- 1 Monostorapáti Község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Sorszám: 7. Társulás neve: Nevelési-oktatási Intézményirányító és fenntartó Társulás

Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

- 2 Sáska Község Önkormányzata 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1.
- 1 Zalahaláp Község Önkormányzata 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Sorszám: 8.Társulás neve: Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda

Társulás székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145..

Társult tagok:

- 1 Lesenceistvánd Község Ön kormányzata 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 128.
- 2 Uzsa Község Önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19.

Sorszám: 9. Társulás neve: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Társulás székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51.

Társult tagok:

- 2 Lesencefalu Község Ön kormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
- 1 Lesencetomaj Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51.

Sorszám: 10. Társulás neve: Közös fenntartású napközi-otthonos óvoda Kapolcs

Társulás székhelye: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 60.

Társult tagok:

- 1 Kapolcs Község Önkormányzata, 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
- 2 Vigántpetend Község Önkormányzata, 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
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Sorszám: 11. Társulás neve: Intézményfenntartó Társulás

Társulás székhelye: Köveskál Község Önkormányzata, 8274 Köveskál, Fő u. 10.

Társult tagok:

- 2 Balatonhenye Község Önkormányzata, 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.
- 1 Köveskál Község Önkormányzata, 8274 Köveskál, Fő u. 10.
- 3 Mindszentkálla Község Önkormányzata, 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
- 4 Szentbékkálla Község Önkormányzata, 8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.

Sorszám: 12. Társulás neve: Oktatási-nevelési intézményeket fenntartó társulás

Társulás székhelye: Szigliget Község Önkormányzata, 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.

Társult tagok:

- 1 Szigliget Község Önkormányzata, 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
- 2 Hegymagas Község Önkormányzata, 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.

Sorszám: 13. Társulás neve:

Társulás székhelye: Tapolca Város Önkormányzata, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Társult tagok:

- 1 Tapolca város Önkormányzata, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
- 2 Raposka Község Önkormányzata, 8300 Raposka, Fő u. 51.

ISKOLÁK

Sorszám: 1. Társulás neve: Révfülöp és Térsége Iskolai Intézményirányító Társulása

Társulás székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Társult tagok:

- 2 Balatonhenye Község Önkormányzata 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.
- 3 Balatonrendes Község Önkormányzata 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
- 4 Köveskál Község Önkormányzata 8274 Köveskál Fő u. 10.
- 5 Mindszentkálla Község Önkormányzata 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
- 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
- 6 Salföld Község Önkormányzata 8256 Salföld, Kossuth u. 31.
- 7 Szentbékkálla Község Önkormányzata 8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.
- 8 Kővágóörs Község Önkormányzata 8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.
- 9 Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.

Sorszám: 2. Társulás neve: Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

Társulás székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u.
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Társult tagok:

- 2 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
- 1 Badacsonytomaj Város önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
- 3 Badacsonytördemic Község Önkormányzata 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja

12.

Sorszám: 3. Társulás neve: Eötvös Károly Közös fenntartású Óvoda, Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Társulás székhelye: 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1

Társult tagok:

- 1 Vonyarcvashegy Község Önkormányzata
- 2 Balatonederics Község Önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
- 3 Nemesvita Község Önkormányzata 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.
- 4 Balatongyörök Község Önkormányzata

Sorszám: 4. Társulás neve: Nemesgulács és Kisapáti Önkormányzat Intézményfenntartó

Társulása
Társulás székhelye: 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.

Társult tagok:

- 2 Kisapáti Község Önkormányzata 8284 Kisapáti, Kossuth L. u. 94.
- 3 Káptalantóti Község Önkormányzata 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 7.
- 1 Nemesgulács Község Önkormányzata 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.

Sorszám: 5. Társulás neve: „Művészetek Völgye „ Közös fenntartású Általános Iskola

Tagiskola: Kapolcs-Taliándörögd-Vigántpetend
Társulás székhelye: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.

Társult tagok:

- 2 Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
- 1 Monostorapáti Község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
- 3 Kapolcs Község Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
- 4 Taliándörögd Község Önkormányzata, 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
- 5 Vigántpetend Község Önkormányzata 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Sorszám: 6. Társulás neve: Nevelési-oktatási Intézményirányító és fenntartó Társulás

Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

- 2 Sáska Község Önkormányzata 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1.
- 1 Zalahaláp Község Önkormányzata 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
- 3 Gyulakeszi Község Önkormányzata 8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.
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Sorszám: 7. Társulás neve: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Társulás székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51.

Társult tagok:

- 2 Lesencefalu Község Ön kormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
- 1 Lesencetomaj Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51.
- 3 Lesenceistvánd Község Ön kormányzata 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 128.
- 4 Uzsa Község Önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19.

Sorszám: 8. Társulás neve: Oktatási-nevelési intézményeket fenntartó társulás

Társulás székhelye: Szigliget Község Önkormányzata, 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.

Társult tagok:

- 1 Szigliget Község Önkormányzata, 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
- 2 Hegymagas Község Önkormányzata, 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.

Sorszám: 9. Társulás neve: Tapolcai Közoktatási intézményi társulás

Társulás székhelye: Tapolca város Önkormányzata, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Társult tagok:

- 1 Tapolca város Önkormányzata, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
- 2 Raposka Község Önkormányzata, 8300 Raposka, Fő u. 51.

SZOCIÁLIS feladatok

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

Sorszám: 1. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

- 2 Gyulakeszi Község Önkormányzata 8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.
- 3 Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
- 4 Kapolcs Község Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
- 5 Kisapáti Község Önkormányzata 8284 Kisapáti, Kossuth L. u. 94.
- 6 Monostorapáti Község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
- 7 Sáska Község Önkormányzata 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1.
- 8 Taliándörögd Község Önkormányzata, 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
- 9 Vigántpetend Község Önkormányzata 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
- 1 Zalahaláp Község Önkormányzata 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Sorszám: 2. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Társult tagok:

- 2 Balatonhenye Község Önkormányzata 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.
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- 3 Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.
- 4 Kővágóörs Község Önkormányzata 8254 Kővágóőrs, Kossuth u. 1.
- 5 Köveskál Község Önkormányzata 8274 Köveskál Fő u. 10.
- 6 Mindszentkálla Község Önkormányzata 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
- 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
- 7 Szentbékkálla Község Önkormányzata 8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.

Sorszám: 3. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: Badacsonytomaj

Társult tagok:

- 2 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
- 3 Badacsonytördemic Község Önkormányzata 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja

12.
- 4 Balatonrendes Község Önkormányzata 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
- 5 Káptalantóti Község Önkormányzata 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 7.
- 6 Nemesgulács Község Önkormányzata 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.
- 7 Salföld Község Önkormányzata 8256 Salföld, Kossuth u. 31.

Sorszám: 4. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Társult tagok:

- 2 Balatonederics Község Önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth L. u. 84.
- 3 Hegymagas Község Önkormányzata 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
- 4 Lesencefalu Község Ön kormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
- 1 Lesenceistvánd Község Önkormányzata 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
- 5 Lesencetomaj Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51
- 6 Nemesvita Község Önkormányzata, 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8.
- 7 Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
- 8 Uzsa Község Önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19.

Sorszám: 5. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Társult tagok:

- 1 Tapolca város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
- 2 Raposka Község Önkormányzata 8300 Raposka, Fő u. 51.

Családsegítés

Sorszám: 1. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

- 2 Gyulakeszi Község Önkormányzata 8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.
- 3 Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
- 4 Kisapáti Község Önkormányzata 8284 Kisapáti, Kossuth L. u. 94.
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- 5 Monostorapáti Község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
- 6 Sáska Község Önkormányzata 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1.
- 1 Zalahaláp Község Önkormányzata 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Sorszám: 2. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Társult tagok:

- 2 Balatonederics Község Önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth L. u. 84.
- 3 Lesencefalu Község Ön kormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
- 1 Lesenceistvánd Község Önkormányzata 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
- 4 Lesencetomaj Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51
- 5 Nemesvita Község Önkormányzata, 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8.
- 6 Uzsa Község Önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19.

Sorszám: 3. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Társult tagok:

- 1 Tapolca város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
- 2 Raposka Község Önkormányzata 8300 Raposka, Fő u. 51.

Sorszám: 1. Ellátási szerződés: Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete

Társulás székhelye: 8200 Veszprém, Szigethy u. 10.

Társult tagok:

- 2 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
- 1 Badacsonytomaj város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
- 3 Badacsonytördemic Község Önkormányzata 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja

12.
- 4 Balatonhenye Község Önkormányzata 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.
- 5 Balatonrendes Község Önkormányzata 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
- 6 Hegymagas Község Önkormányzata 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
- 7 Kapolcs Község Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
- 8 Káptalantóti Község Önkormányzata 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 7.
- 9 Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.
- 10 Kővágóörs Község Önkormányzata 8254 Kővágóőrs, Kossuth u. 1.
- 11 Köveskál Község Önkormányzata 8274 Köveskál Fő u. 10.
- 12 Mindszentkálla Község Önkormányzata 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
- 13 Nemesgulács Község Önkormányzata 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.
- 14 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
- 15 Salföld Község Önkormányzata 8256 Salföld, Kossuth u. 31.
- 16 Szentbékkálla Község Önkormányzata 8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.
- 17 Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
- 18 Taliándörögd Község Önkormányzata 8395 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
- 19 Vigántpetend Község Önkormányzata 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
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GYERMEKJÓLÉTI feladatok

Sorszám: 1. Társulás neve: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

- 2 Gyulakeszi Község Önkormányzata 8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.
- 3 Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
- 4 Kapolcs Község Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
- 5 Kisapáti Község Önkormányzata 8284 Kisapáti, Kossuth L. u. 94.
- 6 Monostorapáti Község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
- 7 Raposka Község Önkormányzata 8300 Raposka, Fő u. 51.
- 8 Sáska Község Önkormányzata 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1.
- 9 Taliándörögd Község Önkormányzata, 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
- 10 Vigántpetend Község Önkormányzata 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
- 1 Zalahaláp Község Önkormányzata 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Sorszám: 2. Társulás neve: Közös Fenntartású Gyermekjóléti Szolgálat Lesencetomaj

Társulás székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Társult tagok:

- 2 Balatonederics Község Önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth L. u. 84.
- 3 Hegymagas Község Önkormányzata 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
- 4 Lesencefalu Község Ön kormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
- 1 Lesenceistvánd Község Önkormányzata 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
- 5 Lesencetomaj Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51
- 6 Nemesvita Község Önkormányzata, 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8.
- 7 Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
- 8 Uzsa Község Önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19.

Sorszám: 3. Társulás neve: Szociális Alapellátási Szolgálati Társulás

Társulás székhelye: Badacsonytomaj

Társult tagok:

- 2 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
- 3 Badacsonytördemic Község Önkormányzata 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja

12.
- 4 Balatonhenye Község Önkormányzata. 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.
- 5 Balatonrendes Község Önkormányzata 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
- 6 Káptalantóti Község Önkormányzata 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 7.
- 7 Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.
- 8 Kővágóörs Község Önkormányzata 8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.
- 9 Köveskál Község Önkormányzata 8274 Köveskál Fő u. 10.
- 10 Mindszentkálla Község Önkormányzata 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
- 11 Nemesgulács Község Önkormányzata 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.
- 12 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
- 13 Salföld Község Önkormányzata 8256 Salföld, Kossuth u. 31.
- 14 Szentbékkálla Község Önkormányzata 8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI feladatok

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása látja el a belső ellenőrzési feladatokat,
saját szervezetén belül.

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS feladatok
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása látja el a közösségi ellátás feladatokat,
saját szervezetén belül.

Intézmény neve: Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat
Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT feladatok
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása látja el a támogató szolgálati feladatokat,
saját szervezetén belül.

Intézmény neve: Balatonfelvidéki Támogató Szolgálat
Társulás székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

Társult tagok:

- 2 Balatonederics község Önkormányzata
- 3 Hegyesd község Önkormányzata
- 4 Hegymagas község Önkormányzata
- 5 Káptalantóti község Önkormányzata
- 6 Lesencefalu község Önkormányzata
- 7 Lesenceistvánd község Önkormányzata
- 8 Lesencetomaj község Önkormányzata
- 9 Nemesvita község Önkormányzata
- 10 Sáska község Önkormányzata
- 11 Szigliget község Önkormányzata
- 12 Uzsa község Önkormányzata
- 13 Vigántpetend község Önkormányzata
- 1 Zalahaláp község Önkormányzata
- 14 Nyirád község Önkormányzata

Sorszám: 1. Ellátási szerződés: Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi

Szövetsége Tapolcai Közhasznú Egyesület
Társulás székhelye: 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1.

Társult tagok:

- 2 Ábrahámhegy község Önkormányzata
- 3 Badacsonytomaj város Önkormányzata
- 4 Badacsonytördemic község Önkormányzata
- 5 Balatonhenye község Önkormányzata
- 6 Balatonrendes község Önkormányzata
- 7 Gyulakeszi község Önkormányzata
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- 8 Kapolcs község Önkormányzata
- 9 Kékkút község Önkormányzata
- 10 Kisapáti község Önkormányzata
- 11 Kővágóőrs község Önkormányzata
- 12 Köveskál község Önkormányzata
- 13 Mindszentkálla község Önkormányzata
- 14 Monostorapáti község Önkormányzata
- 15 Nemesgulács község Önkormányzata
- 16 Raposka község Önkormányzata
- 17 Révfülöp község Önkormányzata
- 18 Salföld község Önkormányzata
- 19 Szentbékkálla község Önkormányzata
- 20 Taliándörögd község Önkormányzata
- 1 Tapolca város Önkormányzata

NAPPALI ELLÁTÁS feladatok

Sorszám: 1. Ellátási szerződés: „Életlehetőség” Szociális Nappali Intézmény Kht.

Társulás székhelye: 8300 Tapolca, Széchenyi u. 4.

Társult tagok:

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás működési területe.

Sorszám: 1. Külön megállapodás: Mindszentkálla Község Önkormányzata

Társulás székhelye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.

Társult tagok:

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás működési területe.

EGÉSZSÉGÜGYI feladatok

Sorszám: 16. Társulás neve: Tapolca és Tapolca Környéki Összevont Háziorvosi Ügyelet

Társulás székhelye: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.

Társult tagok:

- Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
- Badacsonytomaj Város önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
- Badacsonytördemic Község Önkormányzata 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
- Balatonederics Község Önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
- Balatonhenye Község Önkormányzata 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.
- Balatonrendes Község Önkormányzata 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
- Gyulakeszi Község Önkormányzata 8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.
- Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
- Hegymagas Község Önkormányzata 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
- Kapolcs Község Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
- Káptalantóti Község Önkormányzata 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 7.



Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 1 éves működése

___________________________________________________________________________
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 31

- Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.
- Kisapáti Község Önkormányzata 8284 Kisapáti, Kossuth L. u. 94.
- Kővágóőrs Község Önkormányzata 8254 Kővágóőrs, Kossuth u. 1.
- Köveskál Község Önkormányzata 8274 Köveskál Fő u. 10.
- Lesencefalu Község Önkormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46.
- Lesenceistvánd Község Ön kormányzata 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 128.
- Lesencetomaj Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51.
- Mindszentkálla Község Önkormányzata 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
- Monostorapáti Község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
- Nemesgulács Község Önkormányzata 8284 Nemesgulács, József A. u. 59.
- Nemesvita Község Önkormányzata 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.
- Raposka Község Önkormányzata 8300 Raposka, Fő u. 51.
- Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
- Salföld Község Önkormányzata 8256 Salföld, Kossuth u. 31.
- Sáska Község Önkormányzata 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1.
- Szentbékkálla Község Önkormányzata 8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.
- Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
- Taliándörögd Község Önkormányzata, 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
- Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
- Uzsa Község Önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19.
- Vigántpetend Község Önkormányzata 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
- Zalahaláp Község Önkormányzata 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.


