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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az állami 

szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére 

kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- 

és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni 

támogatásra jogosult. A (2) bekezdés alapján törvény elrendelheti a helyi önkormányzat 

kötelező feladatának társulásban történő ellátását. 

 

Megváltozott az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogi szabályozás. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 2013. január 

1-én hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezet a helyi önkormányzatok társulásaira 

vonatkozó új szabályozást tartalmaz. Az Mötv. rendelkezései szerint 2013. január 1-től csak 

jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: áht.) 27.§ (4) 

bekezdése alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 

a társulási tanács munkaszervezeti feladatit ellátó költségvetési szerv gondoskodik. 

A Társulási megállapodás alapján a Társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-

testületének hivatala gondoskodik a Társulási Tanács előtt a féléves, háromnegyedéves, és 

éves beszámolási kötelezettség teljesítéséről. 

A társulásban résztvevő önkormányzat polgármestere a saját képviselő-testületének évenként, 

a költségvetési éves beszámoló keretében ad számot  a társulás tevékenységéről, a pénzügyi 

helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 

 

Kékkút  település 2014. évben a következő 2 önkormányzati társulásban vett részt. 

- Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  

 

   

 

 



Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

 

A társulás célja, hogy az óvodai nevelés és oktatás kötelező feladatainak ellátása, annak 

finanszírozása minél hatékonyabb és költségkímélőbb legyen, valamint biztosítható legyen a 

szakmai pedagógiai munka színvonala, ezért társulás keretében kívánnak eleget tenni 

kötelezettségüknek. A társulásnak két tagja van, Kővágóörs és Kékkút község. 

 

A társulás 2014. évben összesen 5 alkalommal ülésezett.  

 

Az ülések napirendi pontjai a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztéseket 

tartalmazták:  

2014. február 14-i ülésen tárgyalt napirendek: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést 

biztosító Intézményfenntartó Társulás és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi 

költségvetési terve, Kővágóörsi Napközotthonos Óvoda általános felvételi időpontjának, 

nevelési évben indítható csoportok számának és a nyári zárva tartás időpontjának 

meghatározása, a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása, Óvodai étkeztetés biztosítására 

benyújtott árajánlatok elbírálása, óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a 

gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012. (III. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása. 

2014. április 23-i ülésen tárgyalt napirendek: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést 

biztosító Intézményfenntartó Társulás és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi 

költségvetésének módosítása, Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési 

beszámolója. 

2014. május 22-i ülésen tárgyalt napirendek: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést 

biztosító Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása, Kővágóörsi 

Napköziotthonos Óvoda Vezetőjének beszámolója. 

2014. augusztus 26-i ülésen tárgyalt napirendek: Tájékoztató a 2014. évi I. féléves bevételek 

és kiadások alakulásáról, Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Munkaterv véleményezése, 

Óvodai étkezetés biztosítására benyújtott árajánlatok elbírálása. 

2014. december 2-i ülésen tárgyalt napirendek: Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés 

térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 

4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

 

 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban:Mötv.) IV. fejezete szabályozza a helyi önkormányzatok társulásának általános 

szabályait, mely 2013. január 1-től hatályos.  

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke Lesenceistvánd 

település polgármestere, Tóth Csaba. A Társulás munkaszervezeti feladatait a  

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 



A Társulási Tanács munkáját 2014. évben is a Pénzügyi, - Ellenőrző, - Szociális Bizottság 

segítette. 

 

A Társulás által ellátott feladatok a következők:  

Szociális alapszolgáltatási feladatokon belül:  

-a családsegítés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítására,  

- gyermekjóléti szolgálat,  

- támogató szolgálat.  

Ezen feladatok ellátására a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot tartja 

fenn.   

Egészségügyi alapellátás: 

- központi orvosi ügyelet megszervezése és fenntartása. 

Épületüzemeltetési, épület-fenntartási feladatok. 

 

Kékkút Község Önkormányzata a Társulás által ellátott feladatok tekintetében érintett a 

családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, az 

épületüzemeltetés, épület-fenntartás és a központi orvosi ügyelet működtetés vonatkozásban. 

 

Kékkút Község polgármestereként rendszeresen részt veszek a Társulási Tanács munkájában, 

képviselve a település érdekeit. 

 

Társulásban végzett feladatok többsége települési szinten is megjelent, mivel a Társulásban 

résztvevő Képviselő-testületeknek döntésükkel kellett alátámasztani egy-egy kérdés 

eldöntését. Ilyen döntés volt a társulási megállapodás módosításának elfogadása is. 

 

A Társulási Tanács 2014. évben a törvényi kötelezettségnek megfelelően ülésezett, (2014. 

február 5., május 7., június 4., szeptember 17., november 12.) elfogadta költségvetését, az 

előző év beszámolóját, a költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, mind a 

Társulás, mind az általa fenntartott költségvetési szerv vonatkozásában. 

 

A Társulási Tanács az 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött a Társulási Tanács által 

a belső ellenőri feladatellátás megszűntetéséről, a belső ellenőr közalkalmazottakat érintő 

létszámcsökkentéséről 2014. január 1-től.  

Tekintettel a Társulási Tanács döntésére, ettől az időponttól kezdődően a Társulási Tanács ezt 

a feladatot nem látta el, így ettől az időponttól kezdődően az önkormányzatnak kellett 

megoldani a belső ellenőrzési feladatok megszervezését. 

 

2014. január 1-től új feladatként a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás látta el a 

Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján a Révfülöpi Szociális Szolgálat 

megszűnése miatt a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés feladatokat. 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választást, az 

önkormányzatok alakuló üléseit követően a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Alakuló ülésére 2014. november 12-én került sor, ahol megválasztásra került 

a Társulási Tanács Elnöke, a továbbiakban is Tóth Csaba Lesenceistvánd község 

polgármestere személyében, továbbá a Társulás Alelnöke Krisztin N. László  Badacsonytomaj 

Város polgármestere személyében.  

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2014. január 1-től 31 tag önkormányzat 

fenntartásában működik, - (Tapolca Város Önkormányzat és Raposka Község Önkormányzat 



2014. január 1-től kivált a Társulásból) - és látja el továbbra is azon feladatokat, mely a 

hatékonyság és eredményesség tekintetében szükségessé teszik, hogy nagyobb területi 

lefedettséggel és szélesebb körben kerüljenek megoldásra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 


