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E L Ő T E R J E SZ T É S 

 

A Társulási Tanács 2014. november 12.-i nyilvános ülésére 
 

 

Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítására javaslat  

 

Előterjesztő: Tóth Csaba székhely település polgármestere 

Előkészítő: dr. Gelencsér Ottó jegyző, Molnár Erika vezető főtanácsos      

Törvényességi szempontból látta: dr. Gelencsér Ottó                  

 

 

TISZTELT  TÁRSULÁSI  TANÁCS ! 
 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: társulás) a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § 

rendelkezéseinek értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester 

és a jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása 

érdekében felülvizsgálta Társulási megállapodását és a felülvizsgálat eredményeként az alábbi 

Társulási Megállapodást fogadta el.  

 

A megállapodás módosítását az a körülmény tette szükségessé , hogy Tapolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete és Raposka Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 

Társulási Megállapodás -ban meghatározott 6  hónappal előbb 2014. június 30. napjáig 

döntöttek a Társulásból való kilépésükről 2015. január 1. napjával. A döntésekről szóló 

képviselő-testületi határozatokat a társulás elnökének megküldték. 

 

A két település kilépési szándékának bejelentése a Társulási Megállapodás módosítását teszi 

szükségessé. 

 

A Társulási megállapodásra az Mötv. alábbi szabályozásai vonatkoznak: 

 

88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli 

megállapodással hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 

(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy 

a társulás megszüntetéséhez. 

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az 

előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglaltak szerint javasoljuk. 
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 A taglétszám változása miatt szükségessé váló módosítás mellet javasoljuk hatályon kívül 

helyezni azokat a rendelkezéseket is , amelyek időközben tartalom nélkülivé váltak ( 

belsőellenőrzés) , illetve az évente változó tartalmuk miatt ( tagi hozzájárulás mértéke 7. 

melléklet) a megállapodás állandó módosítását igényeli. 

 

 Az évenkénti hozzájárulás mértékét a folyó évi költségvetési határozat is tartalmazza , így 

szükségtelen annak a megállapodásban történő szabályozása. 

 

A Társulási Tanács elfogadó határozatát követően a Tag települések önkormányzatainak 

képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozataikkal hagyják jóvá a 

Társulási Tanács javaslatát. A változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetése , 

valamint a módosítás egy részének 2015. január 1. napjával történő hatályba lépése miatt - 

lehetőség szerint -  2014. november 30. napjáig a képviselő-testületeknek a jóváhagyó 

döntésüket meg kell hozni.  

 

Tisztelt Társulási Tanács  ! 
 

Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

 Határozati  javaslat 
 
1.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás  

mellékleteinek módosítására vonatkozó javaslatot az 

előterjesztés mellékletét képező javaslattal  

megegyező tartalommal  elfogadja. 

 

2.) Felkéri a Társulási Tanács a társulási tag 

önkormányzatok polgármesterit , hogy a  Társulási 

Megállapodás módosítását terjesszék elő elfogadásra 

képviselő-testületek ülésére , és   minősített többséggel 

meghozott döntéséről szóló határozat kivonatot 2014. 

december 5. napjáig a Társulás elnökének  

szíveskedjenek megküldeni.. 

 

3.) A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy  az 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásnak  a tagok képviselői által történő  

aláírását követően a változások törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetése érdekében az 

intézkedéseket  tegye meg. 

 

Felelős:  Elnök 

Határidő: 2014.december 31.  
 

Lesenceistvánd ,  2014. október 28. 

 

                                                                                           Tóth Csaba   

                                                                                       Lesenceistvánd , mint 

                                                                               székhelytelepülés polgármestere 


