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Ügyiratszám                                    /2011.             

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2011. április 18-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának valamint szakmai programjának  

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 

Előkészítő:  Dr. Takács Nóra körjegyző 

Dr. Dékány Györgyné Intézményvezető 

Meghívottak:  Dr. Dékány Györgyné intézményvezető 

A társult tagok képviselő-testületei, polgármesterek, körjegyzők 

 

 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Szigliget, és 

Uzsa települési önkormányzatok Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a 

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi 

Társulást (a továbbiakban: Társulás).  

 

A Társulás szakmai programját és a társulási megállapodást 2006. december 4-én fogadták el a társult 

önkormányzatok. Ezen dokumentumok az elmúlt időszak alatt többször módosultak. A 2010. évi 

önkormányzati választásokat követő alakuló ülésén a gesztor önkormányzat Lesenceistvánd kérte a 

Társulás alapdokumentumainak fél éven belüli felülvizsgálatát.  

A hatályos dokumentumok a társult tagoknak február 2-án e-mail-ben megküldésre került, a módosító 

javaslatokat február 28-ig vártuk. A társult tagok részéről módosítási javaslat nem érkezett. A 

dokumentumok felülvizsgálata ennek megfelelően megtörtént. Célszerű a már korábban kialakított 

megoldások megőrzése azzal, hogy a jelenleg hatályos többször módosított társulási megállapodás és 

szakmai program helyett javasolt teljesen új dokumentumok megalkotása.  

 

A társulási megállapodás és a szakmai program tervezete az előterjesztés 1. és 2. mellékleteit képezik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2011. (IV. …..)  Képviselő-testületi határozat 

 

1.) …………………….. Települési Önkormányzat 

Képviselő-testülete „Lesencéktől a Balatonig” Szociális 

és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi 

Társulás társulási megállapodását az 1. melléket szerint 

elfogadja.  

 

2.) ……………………… Települési Önkormányzat 

Képviselő-testülete „Lesencéktől a Balatonig” Szociális 

és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi 

Társulás szakmai programját a 2. melléket szerint 

elfogadja. 
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3.) ……………………… Települési Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának valamint szakmai programjának 

aláírására.  

 

 

Határidő:  2011. 05.01. 

Felelős: polgármester, 

körjegyző 

 

 

 

Lesenceistvánd, 2011. április 8. 

 

 

         Tóth Csaba 

         Polgármester 

 

 

 


