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HATÁROZATI KIVONAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának 2012. november 13-ai Társulási
üléséről.
A Társulás jelenlévő 18 tagja egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
28/2012.(XI.13.) számú határozata
a VKTT Társulási Megállapodás módosításáról
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2011. július 11-én egységes szerkezetben
elfogadott Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi változások tették, teszik
szükségessé:
1. A Társulás, illetve a Társulás irányító szervének székhelye 2013. január 1. napjával
az alábbira változik:
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Ezen módosítás a Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések c. részét (1. és 2.
oldal) érinti.
2. A Társulás tagjainak sora 2013. január 1. napjával kibővül az alábbiak szerint:
Eplény Község Önkormányzata

8413 Eplény, Veszprémi u. 64.

Ezen módosítás a Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések c. részében a
Társulás tagjainak és azok székhelyének felsorolását érinti.
3. Királyszentistván Község Önkormányzata 2012. december 31-ei határidővel
felmondta a feladat-ellátási megállapodást.
Ezzel összefüggésben Királyszentistvánon a szolgáltatás megszűnik és helyette Eplény
Község közigazgatási területén biztosítja az irányítása alá tartozó Egyesített Szociális
Intézmény keretein belül a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali
ellátása, szociális alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona
szociális szakellátási feladatokat.
Erre tekintettel indokolt a Társulási Megállapodás III. A Társulás részletes feladatai III/B.
részének Szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok c. fejezete 12. pontjának (14.
oldal) módosítása.

4. A Társulás Munkaszervezetének 2012. december 31-i megszüntetésére, illetve a
munkaszervezeti feladatoknak a jövőben Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala által történő ellátására tekintettel a Társulási Megállapodás
több rendelkezésének módosítása, illetve hatályon kívül helyezése vált szükségessé,
azzal, hogy ezen rendelkezések 2013. január 1. napjával lépnek hatályba:


A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések c. részében (1. oldal alja) a
Munkaszervezet székhelyére és gazdálkodási jogkörére történő utalás hatályon kívül
helyezésre kerül.



A Társulási Megállapodásban „A Társulás tagsági viszonyai, szervezete” c. rész
fejezetben a „Társulás Munkaszervezete” c. fejezet elnevezése és az 1. pontja
módosításra, míg a 2., 3. és 5. pont hatályon kívül helyezésre kerül.



Előbbieken túl a Társulási Megállapodásban a 2012. december 31-én megszűnő
elkülönült Munkaszervezetre történő utalások értelemszerűen módosításra kerülnek [I.
Általános rendelkezések c. részében a 4. oldal teteje c) pont; II/B. Ágazati feladatokon
belül a Belső ellenőrzési feladatok 1. pont; „A Társulás tagsági viszonyai, szervezete”
c. részben „A Társulás tagnyilvántartása” c. fejezet 3. pont, „A Társulás szervei” c.
fejezet 1. pont, a „Jegyzői Kollégium” c. fejezet; V. A Társulási szervek működése c.
részben „A Társulási Tanács ülései” c. fejezet 7. pont, a VIII. 2 A Társulás pénzügyi
alapja, gazdálkodása, vagyona” c. rész (35.oldal teteje), a A Társulás gazdálkodása c.
fejezet I.1. pont, II.a) 2-3. és 5. pontok, II.b) 2. pont, c) 1. pont, ugyanezen fejezet V.
pont, VI. 1. és 3. pontjai, „A Társulás vagyona” c. fejezet 7. pont (40. oldal közepe)].

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Porga Gyula elnök
települési polgármesterek

Porga Gyula sk.
elnök

Dr. Francia Ferenc sk.
munkaszervezet vezető

A kivonat hiteléül:
Veszprém, 2012. november 15.
Kovács Zsuzsanna
kistérségi menedzser

