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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.:85/539-036 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 
27-én tartott ülésének 9. napirendi pontjához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2014. májusában törvényességi felügyeleti eljárás 
keretében vizsgálta a társult önkormányzatok belső ellenőrzési tevékenységét. 
 
A vizsgálat értelmében a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének hatályát szükséges 
kiterjeszteni a települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzésére. A Belső 
Ellenőrzési Kézikönyv módosítása a Kormányhivatal észrevételeinek megfelelően megtörtént. 
A Társulási Megállapodás III/B Ágazati feladatok- Belső ellenőrzés fejezet 2. pontja a 
következők szerint módosul: 

„Végzi a társult önkormányzatoknál és intézményeiknél; a társult 
önkormányzatok által alapított társulásoknál és intézményeiknél; valamint a 
társult önkormányzatok közigazgatási területén működő nemzetiségi 
önkormányzatoknál a pénzügyi, szabályszerűségi, rendszer, teljesítmény, IT 
rendszer ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot.” 

 
A módosítással a belső ellenőrzési feladat ellátása kiterjed a társult önkormányzatok által 
2013. július 1-ét követően megalakított jogi személyiségű társulásaikra, valamint azok 
intézményeire, illetve a közigazgatási területükön működő nemzetiségi önkormányzatokra. 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 22/A §-át 2014. 
február 25-i hatállyal hatályon kívül helyezte a 2014. évi XVI. törvény 264. § (12) 4. pontja, 
emiatt a Társulási Megállapodás III/B Ágazati feladatok- Területfejlesztési feladatok  fejezet 
1. bekezdése a következők szerint módosul: 
 

„A Társulás ellátja a Tftv. 22./A §. szerinti Marcali Területfejlesztési- 
statisztikai kistérség társult önkormányzatok területén a Tftv. 10. § alapján a 
Területfejlesztési Tanács feladatait.” 

 
A társult önkormányzatok részéről igény merült fel a működési engedély és telepengedély 
kiadása mellett szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása iránt is, mely feladatot a 
Társulási Megállapodás jelenleg nem tartalmazza. Emiatt a Társulási Megállapodás II. A 
Társulás által ellátott feladatok, hatáskörök fejezet 1. pontja az alábbi m) ponttal egészül ki: 

„a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. 
(X. 20.) Korm. rendelet alapján 

m) üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, kivéve az 
egyéb szálláshely és falusi szálláshely típusú szálláshelyek esetét” 
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A változtatás érinti a Társulási Megállapodás III/B Ágazati feladatok- Működési engedély és 
telepengedély kiadása, szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, telekalakítási eljárásban 
közreműködés feladatok fejezetet, ami a következő 6. ponttal egészül ki: 
 

6. „Üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedélyt ad ki, kivéve az egyéb 
szálláshely és falusi szálláshely típusú szálláshelyek esetét.” 

 
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a megállapodás módosítását 2014. 
szeptember 18-i ülésén elfogadta. Azonban annak érvényességéhez a társult települések 
mindegyikének elfogadó határozata szükséges. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
 
 
Kéthely, 2014. november 24. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 
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