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Tisztelt Képviselő-testület!  

Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata a 2013. május 31-i
rendkívüli együttes ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új
szabályozást alapján a jogi személyiséggel rendelkező Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) létrehozásáról döntött.

A társulási megállapodásban meghatározott szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat a
Tapolca Város Önkormányzata által alapított, és a Társulás által fenntartott Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet útján biztosítja a két társult önkormányzat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés
b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A 92. § (2) bekezdése alapján ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó
önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza:

 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;

 az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját;

 azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 
nyújtani;

 azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;



 az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;

 a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre 
kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és
módjait;

 az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással 
összefüggő kérdéseket. 

Mivel a társulási megállapodásban nem került kijelölésre a rendeletalkotásra jogosult
önkormányzat, ezért szükséges ezzel a megállapodást kiegészíteni ahhoz, hogy a kérdéses
rendeleteket a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálni lehessen. Célszerű, hogy 
továbbra is a város készítsen rendeletet e tárgykörben, így a társulási megállapodást Tapolca
rendeletalkotási jogával kell kiegészíteni.

A rendelettervezet tárgyalására előreláthatólag a decemberi ülésen kerül sor, miután 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulási megállapodás módosítását 
szintén megtárgyalta.
A társulási megállapodást a társulás tagjai – minősített többséggel hozott döntéssel – 
módosíthatják.

A társulási megállapodás módosításának tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését 
meghozni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának
módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2013. november 13.

Császár László
polgármester



1. melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
(Tervezet)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 88. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca város és Raposka község
önkormányzatának képviselő-testületei a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás Társulási megállapodását a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják:

1. A Társulási megállapodás III/3. pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult rendeletet alkotni.” 

Záradék

Jelen társulási megállapodás módosítás 2013. december 1-jén lép hatályba. A társulási
megállapodás módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá: 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete                                             határozatával. 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete                                           határozatával. 

Tapolca, 2013. november ….

Császár László Bolla Albert
Tapolca Város Önkormányzata Raposka Község Önkormányzata

polgármestere polgármestere

Ughy Jenőné 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző 


