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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tagok delegálása a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás társulási tanácsába

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca város és Raposka község önkormányzatai 2013. május 31-i együttes ülésén
döntöttek arról, hogy a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások hatékonyabb módon
történő ellátására 2013. július 1. hatállyal jogi személyiségű társulást hoznak létre.  

A társulás létrehozására azért volt szükség, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) alapján az Mötv. hatálybalépése előtt kötött 
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni 
2013. június 30-ig, és dönteni kellett az eddigi jogi személyiség nélküli társulás jogi
személyiségű társulássá való átalakításáról. 

A két önkormányzat képviselő-testülete feladat-ellátási kötelezettségük keretében a jogi 
személyiségű Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban 
Társulás) létrehozása mellett határozott.

A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés-előkészítési, végrehajtás 
szervezési (munkaszervezeti) feladatait a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Társulás az alábbi feladatokat látja el a két település vonatkozásában:

 étkeztetés

 házi segítségnyújtás

 nappali ellátás

 családsegítés

 gyermekjóléti szolgáltatás

 bölcsődei ellátás 

 hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
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A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete által alapított Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet közös 
fenntartása útján gondoskodnak a fenti feladatok ellátásáról.

A Társulást létrehozó megállapodás alapján a Társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.

A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják, akik a társulási tanácsban egy szavazattal rendelkeznek.

A társulási tanácsba a társult önkormányzatok 5.000 lakosonként egy főt delegálnak, így 
Tapolca Város három főt, Raposka község egy főt delegál a társulásba.  

A társulási tanács elfogadja a Társulás szervezeti és működési szabályzatát, valamint 
gyakorolja a közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, 
felmentési jogkört, továbbá az egyéb munkáltatói jogokat, elfogadja az Intézet szervezeti és
működési szabályzatát, a működését meghatározó szakmai programot. 

A társulási tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását, melyre akkor
kerülhet sor, ha a képviselő-testületek a tag(ok) delegálásáról döntöttek. 

A társulási tanács az alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. Az elnök személyére a
társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.

Fentiek alapján szükséges, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a három 
tag delegálásról határozzon. Az ellátott feladatok súlya és kötelező jellege miatt javaslom, 
hogy a társulási tanácsba a települési önkormányzat polgármestere, a szociális terület
ellenőrzésével megbízott alpolgármester és a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság elnöke kerüljön delegálásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulás társulási tanácsába a
mindenkori polgármestert, a feladatkörre
kijelölt alpolgármestert és a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnökét delegálja.

Tapolca, 2013. június 17.

Császár László
polgármester


