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1. számú előterjesztés 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 Társulási Megállapodásának módosításáról  
a Képviselő-testület 

 2015. január 22-i ülésére 
 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A 2014. októberi helyi önkormányzati választásokat követően a társult önkormányzatok 
megválasztották a társult települések képviselőit a Társulási Tanácsba. A megválasztott 
képviselők neveit a Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletet tartalmazza. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. december 30-án értesítette a Társulást, hogy KEOP 
1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült, ezért a 
Társulási Megállapodás kiegészítése célszerű a pályázat megvalósítására vonatkozó 
kötelezettség nevesítésével. A Társulási Megállapodás a pályázat támogathatósági feltétele 
volt, az Irányító Hatóság részéről a Társulási Megállapodás módosítására észrevétel, javaslat 
nem érkezett. 
 
Fentiek miatt a Társulási Megállapodás alábbi pontjai kerültek módosításra: 
 

I. Általános rendelkezések 3. pontjában aktualizálásra került a Társulás lakosságszáma 
 

III/B Ágazati feladatok Helyi környezet és természetvédelem feladat kiegészül a 
következő 4. ponttal: 

„4. KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú pályázat megvalósítása, 
fenntartási időszakban történő fenntartása” 

 
IV. Társulás tagsági viszonyai, szervezete fejezet Munkaszervezet 1. pontjából törlésre 
kerül: 

„A munkaszervezet feladatait a hivatal szervezeti keretén belül elkülönült 
szervezeti egység végzi. Társulási feladatokat osztott munkakörben a hivatal 
más dolgozói is elláthatnak.” 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ 4) 
bekezdése alapján a munkaszervezet feladatait eltérő megállapodás hiányában a 
székhely önkormányzat polgármesteri hivatala látja el, ezért a Társulási 
Megállapodásban külön rendelkezni róla nem szükséges. 

 
V. Társulási szervek működése fejezet a Társulási tanács ülései 10. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 

„…A jegyzőkönyvet az elnök és a munkaszervezet vezetője írja alá. A 
jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül 



megküldi a kormányhivatalnak, elektronikus példányát a Társulási Tanács 
tagjainak.” 

A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvek vezetésére a Társulási 
Megállapodás eltérő rendelkezései hiányában a képviselőtestületek üléséről készült 
jegyzőkönyvek szabályait kell alkalmazni. Az Mötv. rendelkezéseitől eltérő 
rendelkezés alkalmazása nem szükséges. 

 
VIII. A társulás költségvetése, a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az 
egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke teljesítésének módja 
fejezet A költségvetési pénzek felhasználásának szabályai 1. a) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„A megállapodást kötő önkormányzatokat érintő feladatok megoldásához a 
Tanács visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást adhat.” 

A társult önkormányzatok teljes körét érintő feladat ellátás egyes szociális és 
gyermekjóléti alapellátások esetében van, ezért indokolatlan a teljes körű feladat 
ellátás kikötése a támogatások adásánál. 

 
X. A társulás vagyona, vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának rendje fejezet A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések 
rendezése 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A Társulás számára átadott végleges juttatásnak minősül, mellyel kiválás, 
kizárás esetén nem kell elszámolni: a vissza nem térítendő támogatás, társulási 
tag által teljesített működési célú befizetések.” 

A rendelkezés módosítása a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök, vagyon 
pályázati feltételeknek történő fenntartását szolgálja, annak érdekében, hogy a közös 
vagyon fenntartása kiválás, kizárás esetén is biztosítható legyen. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 
módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 
 
Kéthely, 2015. január 19. 
 

Molnár Balázs 
polgármester 


