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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 2013. október 28-i ülésén 
megtárgyalta „A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása” című előterjesztést miszerint: 
 
„A Társulás által ellátott közfeladatok közé tartozik a családok átmeneti otthonának 
működtetése. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás 
felülvizsgálata előtt a gyermekvédelmi szolgáltatások – ezen belül a családok átmeneti otthona 
szolgáltatás- fejlesztésére pályázati forrást nyert, és jelenleg a támogatási szerződés 
kedvezményezettje. 
 
Célszerű, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményezetti státusza ne 
változzon, ezért kezdeményezem a Társulási Megállapodás módosítását oly módon, hogy rögzítésre 
kerül a családok átmeneti otthonát érintő projekt, illetve, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a kedvezményezett és a projekt megvalósítója. A projekt megvalósítása után a 
társult önkormányzatok a vagyoni kérdések rendezését a Társulási Megállapodásban fogják 
rögzíteni. 
 
A Társulási Megállapodás 1. módosítása kiegészíti még az ellátott közfeladatok felsorolását az 
adósságkezelési tanácsadással, és a beilleszkedést segítő program működtetésével. 
 
Továbbá pontosításra kerül a minősített többséget igénylő döntéshozatalra vonatkozó rendelkezés. 
 
Az előterjesztés részét képezi a Társulási Megállapodás 2. módosítása, tekintettel arra, hogy 
Papkeszi Községi Önkormányzat bejelentette szándékát, hogy 2014. január 1-vel kiválik a 
Társulásból. 
 
A Társulási Megállapodás 2. módosításával a taglétszám csökkenése miatt javaslatot teszek a 
határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések módosítására.” 

 
A Tanács …/2013.(X.28.) és …/2013.(X.28.) számú határozataival támogatta az 1. 
és a 2. módosítási javaslatot. 
 
A hivatkozott Társulási Megállapodás módosítások érvénybelépéséhez, a társulásban 
részvevő minden önkormányzat képviselő-testületének támogató döntése szükséges. 

A Társulási Megállapodás módosító javaslatokat 1. és 2. mellékletként csatolom az 
előterjesztéshez. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
         Fiskál János  
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1. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013. (…….) határozata  
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás 1. 
módosítását, az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 
 

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

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2013. november 10. 
   
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
  
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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2. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013. (…….) határozata 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás 2. 
módosítását, az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 
 

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

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2013. november 10. 
   
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
  
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

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

 
 
 
 


