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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) 

bekezdése szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött társulási megállapodást a képviselő-

testületeknek 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni, és a megállapodást a törvényben 

meghatározottaknak megfelelően módosítani kell. 

 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezetben 

történő módosítására vonatkozó megállapodás-tervezetet a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

polgármesteri hivatal elkészítette.   

A tervezet a törvény rendelkezései alapján került megszövegezésre. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a társulási 

megállapodás tartalmára vonatkozóan a következőket írja elő: 

 

„93. § A társulási megállapodás tartalmazza: 

1. a társulás nevét, székhelyét; 

2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét; 

3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát; 

4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket; 

5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt; 

6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit; 

7. a közös fenntartású intézmények megnevezését; 

8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját; 

9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 

eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 

szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 

hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési 

megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz); 

10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlásának rendjét; 

11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezéseket; 

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját; 

13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit; 

14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 

kötelezettségét; 

15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét; 

16. a megállapodás módosításának feltételeit; 

17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit; 

18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 

kötelezettségét, módját; 

19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.” 

 

Fentieken kívül a Megállapodás felülvizsgálata során figyelembe kell venni az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteinek szabályait is. 
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A Társulási Tanács, a 2013. május 27-i ülésén, a Társulási Megállapodás módosítását 

megtárgyalta és a …./2013.(V.24.) számú határozatával azt elfogadta, amelyet a 

tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásra javasol. 

A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez, minden tagönkormányzat képviselő-

testületének, minősített többséggel történő jóváhagyása szükséges. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

  

 

Eplény, 2013. május 29. 

 

         Fiskál János 

 

          

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezetű módosítására irányuló 

megállapodás-tervezetet, 2013. június 30-i hatállyal, a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal, jóváhagyja. 

 

2. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Társulás Elnökének küldje meg. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1. pontban: 2013. június 30. 

 2. pontban: azonnal 

  

       

Eplény, 2013. május 29. 

 

 

 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

polgármester  jegyző 

 


