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Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásából

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
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Önkormányzati Iroda

   dr. Rozgonyi Viktória önkormányzati ügyintéző 

Megtárgyalja: minden bizottság

Meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata szinte a kezdetektől tagja a szolgáltatások kistérségi 
szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében, a 
közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése,
összehangolása céljából megalakított Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásának.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: új Ötv.) 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezi a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Törvényt, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvényt. Az új Ötv. előírja, hogy a hatályba lépés előtt kötött 
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják, 
esetlegesen módosítsák a törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül. 

Ennek megfelelően a társulások dönthetnek a társulás átalakításáról, vagy 
megszűnéséről. 

A jelenleg ismert adatok és információk alapján a többcélú társulások finanszírozása
a központi költségvetésből a jövő évtől nem ismert. 

Tekintettel arra, hogy Tapolca Város Önkormányzata valamennyi, a Társulás által
ellátott feladatot a város szintjén a jogszabályi előírásoknak megfelelően el tudja látni 
állami finanszírozás mellett, nem szükséges a továbbiakban egy bizonytalan
pénzügyi helyzetű Társulásban a tagsági viszonyt fenntartani. 
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A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 1. § (5) bekezdése alapján a kiválásról szóló döntést a települési
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 
társulás tagjaival közölni. A döntés minősített többséget igényel. 

A törvény 4. § (7) bekezdése értelmében a többcélú kistérségi társulásból történő 
kiválás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal
el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat
igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását,
ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött
szerződés alapján használati díj illeti meg. 

A kiválási folyamat előkészítése, a feladatok átvétele, a vagyonnal történő elszámolás 
hosszabb időt vesz igénybe, de természetesen az eddig társulási formában ellátott 
feladatok ez idő alatt is biztosítottak lesznek. 

A kiválási folyamattal járó intézkedésekről, és azok eredményéről a Tisztelt 
Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni fogom.  

Fentiek alapján javasolom, hogy Tapolca Város Önkormányzata váljon ki a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulásából 2013. január 1. napjával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata kezdeményezi a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásából 2013. január 1. napjával történő 
kiválását.

Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester

Tapolca, 2012. június 7.

Sólyom Károly
alpolgármester


