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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint arról már korábban is tájékoztattam a képviselő-testületet, Papkeszi Községi 
Önkormányzat bejelentette szándékát, hogy 2014. január 1-vel kiválik a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulásából. A társulásban jelenleg még résztvevő települési 
önkormányzat döntése miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
Ezen kívül Barnag Község Önkormányzata és Pula Község Önkormányzata 
kezdeményezte, hogy a Társulás költségvetési szerve által biztosított 
közszolgáltatások közül a szociális étkeztetést a településen lakók igénybe vehessék.   
 
Fentiek alapján a módosítás érinti: 

a) a határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó rendelkezéseket,  
b) a Társulás költségvetési szerve által biztosított közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezést,  
c) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint társult tag 

fenntartásában működő költségvetési szerv által biztosított 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezést,  

d) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati 
rendelet megalkotásával összefüggő rendelkezést, 

e) a minősített többséget igénylő döntésekkel kapcsolatos rendelkezést, 
f) a Társulási Megállapodás 1. és a 2. mellékletét. 
 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. november 25-i 
ülésén megtárgyalta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztés és azt a 42/2013. (XI.25.) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Eplény, 2013. november 27.  
 
 

Fiskál János   
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását – amely szerint 
Papkeszi Községi Önkormányzat a Társulásból kiválik – elfogadja, és a 
társulási megállapodás rendelkezéseinek változását az előterjesztés 1. 
mellékletének megfelelően, 2014. január 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Társulási 
Tanács elnökének küldje meg. 
 

3. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 
módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2013. december 10. 
     3. pontban: a társult önkormányzatok támogató döntését követően 

   azonnal 
 

A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
Lőczi Árpád csoportvezető 

 
Eplény, 2013. november 27.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


