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Tóth Csaba, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.
145.) (továbbiakban: Társulás) 34 önkormányzat, ebből 29 tagönkormányzat kötelező
önkormányzati feladatainak ellátásában vesz részt. (támogató szolgálat, házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés, háziorvosi ügyelet, család és gyermekjóléti szolgálat feladatok)
Városunk 2014. december 31-éig a társulás tagjaként, azzal közösen látta el a központi
háziorvosi ügyeleti feladatokat (Társulás, Tapolca város és a Deák Jenő Kórház által kötött
megállapodás alapján, Deák Jenő Kórház szervezésében) és jelenleg is tulajdonosa a társulás
által használt Tapolca, Nyárfa utca 3. szám alatt irodaépület 1/33-ad részének.
Önkormányzatunk 2014. december 31-ével kivált a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásból, erről szóló döntést az akkori polgármester és képviselő-testülete, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX törvény (továbbiakban: törvény) 89.§ában foglaltaknak megfelelően, a 2014. május 30-i képviselő-testületi ülésén hozta meg.
2014. októberében önkormányzati választások voltak, az „új” tapolcai képviselő-testület
gyakorlatilag kész helyzetet örökölt, az előző testület döntésének megfelelően le kellett
bonyolítani a társulásból történő kiválást, az elszámolást és a különböző egyeztetéseket.
Így pl. rendezni kellett a háziorvosi ügyeleti feladatok helyszínét biztosító ingatlan (mely
70%-ban Tapolca város tulajdonát képezi) további használatát, át kellett adni azokat az
ingóságokat, amelyek Tapolca város könyveiben szerepeltek, és mindezek mellett biztosítani
kellett az ügyeleti feladatok folyamatos ellátását is.
Könnyen belátható, hogy az októberi önkormányzati választástól decemberig végéig terjedő
„alig” 2,5 hónapban nem volt arra lehetőség, hogy a képviselő-testület felülvizsgálja az
előző testület döntésének helyességét, annak hosszabb távú következményeit.

2015. január 1 napjától tehát Tapolca már nem a társulás tagja, ezért városunk közvetlenül a
Deák Jenő kórházzal állapodott meg az ügyeleti feladatok ellátására. Ez a megállapodás
2015. augusztus 31. napjával megszűnt (a kórház vezetése felmondta a 2015. januárjában
megkötött szerződést), a feladatok visszakerültek a Társuláshoz, ahol meg kellett szervezni a
háziorvosi ügyeletet (engedélyek, szakmai vezető, szervezeti forma kialakítása stb.).
2015. szeptember 1 napjától a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Szolgálat „kapta” meg a feladatot, ettől az időponttól a
Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálattal kötött
megállapodás alapján biztosítja önkormányzatunk az ügyeleti feladatok ellátását.
Az elmúlt 5 év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a háziorvosi ügyelet finanszírozásában a
legnagyobb befizető Tapolca (éves költségek közel 50%-a terheli városunkat), ugyanakkor
annak működtetésére a városnak gyakorlatilag nincs ráhatása.
Tapolca, a közigazgatási területén praktizáló háziorvosok létszámánál fogva, önállóan is el
tudná látni a háziorvosi ügyeletet, azonban a járás településeivel való jó kapcsolatra
tekintettel, továbbra is közösen - 2021. januárjától tagönkormányzatként - hatékonyabban
segíthetné a feladatellátást. (pl. informatikai feladatok támogatása, hatékonyabb információ
szolgáltatás a lakosok részére Tapolca város honlapján stb).
A szorosabb együttműködés igényét veti fel az a tény is, hogy a környék lakosai - jelentős
számban - Tapolcán vesznek igénybe különböző szolgáltatásokat és ellátásokat
(köznevelési, egészségügy, kulturális, kereskedelmi ellátások stb.), nem beszélve arról,
hogy sok, környékbeli ember itt találja meg a mindennapi megélhetéséhez a munkát.
A településekkel kialakított formális kapcsolat ennek koordinálásában, a tapolcai
vállalkozások munkaerő-gazdálkodásának segítésében is hatékonyabb lehetne.
A fentiekben leírt néhány példa is azt bizonyítja, hogy Tapolcának – földrajzi, gazdasági
helyzeténél fogva is - nagyobb, mondhatjuk úgy is, hogy központi szerepet kell vállalnia a
járás önkormányzataival való együttműködésben (ennek szükségességét a koronavírus
veszélyhelyzet idején is tapasztaltuk).
Mindezen feladatokat tagönkormányzatként hatékonyabban tudná képviselni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban
Mötv.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak
abban, hogy jogi személyiséggel rendelkező társulást (továbbiakban: társulás) hoznak létre
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a
jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására.
Az Mötv. 88. §-a kimondja, hogy a társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához, vagy a társulás megszüntetéséhez a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.
A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjától, abból kiválni a naptári év utolsó
napjával lehet. (ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.)

Tapolca Város Önkormányzatának tehát a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban,
minősített többséggel kell dönteni, (határozatban) és erről a Társulási Tanácsot értesíteni.
A csatlakozás menete:
2020. június 30-áig Tapolca városnak döntést (határozatot) kell hozni, hogy csatlakozni
kíván a Tapolca Környéki Önkormányzati Társuláshoz.
A határozatot meg kell küldeni a Társulási Tanács részére (legkésőbb 2020. június 30-áig).
A Társulásnak módosítania kell a Társulási megállapodását, amit a tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek el kell fogadni.
Az Mötv. értelmében a csatlakozás időpontja 2021. január 1-je.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Tapolca
Környéki
Önkormányzati
társulás
tagönkormányzataival történő szorosabb együttműködés és a
háziorvosi ügyeleti feladatok hatékonyabb ellátása érdekében
- kifejezi azon szándékát, hogy 2021. január 1. napjával
csatlakozik a Tapolca Környéki Önkormányzati Társuláshoz.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2020. június 24.

Dobó Zoltán
polgármester

