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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 megállapodás módosítására ez idáig egy ízben került sor, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló rendelet megalkotására vonatkozóan Tapolca Város Önkormányzata kijelölése
tárgyában.

Jelen módosításra több apró, a Veszprém Megyei Kormányhivatal által javasolt javítás miatt
van szükség, melyek az alábbiak:

 a közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési 
jogkört, továbbá az egyéb munkáltatói jogokat nem a Társulási Tanács gyakorolja,
hanem a Társulási tanács elnöke;

 az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezést kell használni;

 a társulási tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 
vehetnek, azonban csak egy jegyző van; 

 5.2.6. pont szerint az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben 
bármely társulási tag képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a 
döntést újratárgyalhatja. Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell 
hozni. A megegyezés hiányában a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, 
vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága a megállapodásban biztosított



szolgáltatásokat nem veheti igénybe. DE: a kötelező közszolgáltatás igénybe vételét 
ehhez a feltételhez nem lehet kötni, ezért ezt törölni szükséges;

 a megállapodás VI/5. pontja alapján a tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata,
valamint a társulás átalakulása esetén, - a társulási megállapodás hatályba lépésének
időpontjára,- élhetnek a kiválás lehetőségével, de csak ha 6 hónappal előtte 
meghozták a kiválásról szóló döntésüket.

A fenti pontosításokkal a társulási megállapodást módosítani szükséges.

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, 2014. január 17.

Császár László
polgármester



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

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. Fejezet 3. pont második bekezdés első mondata helyébe a 
következő mondat lép: 

„A közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési jogkört, 
továbbá az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”

2. A Társulási megállapodás III. Fejezet 4.2 pont b) pontjában az „elnökhelyettes” szöveg
helyébe az „alelnök” szöveg lép.

3. A Társulási megállapodás III. Fejezet 5.1 pontjában a „jegyzői” szöveg helyébe a „jegyző” 
szöveg lép.

4. A Társulási megállapodás III. Fejezet 5.2.6 pontjában a „A megállapodást alapos ok nélkül
meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága, a megállapodásban biztosított 
szolgáltatásokat nem veheti igénybe.” szöveg hatályát veszti.

5. A Társulási megállapodás VI. Fejezet 5. pontjában az „élhetnek a kiválás lehetőségével” 
szöveg helyébe a „6 hónappal korábban meghozott döntésük alapján élhetnek a kiválás
lehetőségével” szöveg lép.  

Záradék

Jelen társulási megállapodás módosítás 2014. február 15-én lép hatályba. A társulási
megállapodás módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá: 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete        /2014. (…….) Kt. határozatával. 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete      /2014. (……...) Kt. határozatával. 

Tapolca, 2014. február 14.

Császár László Bolla Albert
Tapolca Város Önkormányzata Raposka Község Önkormányzata

polgármestere polgármestere


