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TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉG 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

Székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. 

Tel/Fax: 87/510-302, 510-303 

Email: info@tapolcaterseg.t-online.hu 

Web: www.balatonfelvidek.org 

 

 

Ügyiratszám:  80-3 /2011. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2011. február 23-i és tag 

önkormányzatai képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

jóváhagyása 

Előadó: Császár László elnök 

 

Véleményezi: Közoktatási Bizottság, Szociális és Gyermekjóléti Bizottság, Kulturális és  

Sportbizottság, Turisztikai Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Elnöksége 

 

 

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS! 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tag önkormányzatai a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a 

helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 

(továbbiakban: Ttv.) 16.§-a, és a többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

Törvény (továbbiakban: Tkt. Tv.) alapján megállapodást kötöttek.  A megállapodás néhány 

területen módosítást, kiegészítést igényel.  

A tervezet tartalmazza az időközben szükségessé vagy célszerűvé vált módosítások, 

hiányosságok megszűntetésére irányuló javaslatokat az alábbiak szerint: 

- biztosítja a társulási megállapodásban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások 

miatti átvezetéseket (pl: közigazgatási hivatalok megszüntetése, a területfejlesztés kifejezés 

bővítése terület- és vidékfejlesztésre, stb.)  

- kezdeményezi az egyes feladatellátásoknál az intézményfenntartás lehetőségét (szociális 

étkeztetés, támogató szolgálat, stb.) 

- kiegészítő javaslatot tartalmaz a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírásokra. 

- átvezeti a lakosságszám változást, illetőleg a mellékletek vonatkozásában alkalmazkodik a 

kialakult helyzethez (társulási tagok jegyzéke, mikro-körzetek területi lehatárolása, 

közszolgáltatási feladatok ellátási rendszere) 

- utal a társulási megállapodás tervezetében a korábban hatályon kívül helyezett, illetve 

elfogadott szabályozás szövege is. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a társulási megállapodás tervezetét megtárgyalni 
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és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanács a 2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) 

bekezdésében foglaltak alapján dönt Tapolca és 

Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási 

megállapodás módosításának, kiegészítésének 

jóváhagyásáról. 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanács a tag települések lakossági 

szolgáltatásai színvonalának javítására, az 

önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési 

rendszere feltételeinek biztosítására, a 

feladatellátás összehangolására törekszik. 

 

A Társulási Tanács a célok elérése érdekében a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

társulási megállapodásának módosítását, 

kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 

egységes szerkezetbe foglaltan – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A Társulási Tanács megbízza az Elnököt azzal, 

hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Császár László Elnök 

Határidő: folyamatos 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás tervezetét megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

…. Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében 

foglaltak alapján, (9) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás társulási 

megállapodás módosításának, kiegészítésének 

jóváhagyásáról. 

 

…. Település Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulás  tag települése a lakosság szolgáltatási 

színvonalának javítására, az önkormányzatok 

kapcsolat- és együttműködési rendszere 
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feltételeinek biztosítására, a feladatellátás 

összehangolására törekszik. 

 

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

társulási megállapodásának módosítását, 

kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 

egységes szerkezetbe foglaltan – az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert 

azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: ……………. polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Tapolca, 2011. január 25. 

 

 

          C s á s z á r  László 

         Elnök 

 

 

 


