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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. október 28-án tartandó soros 
nyilvános ülésére Somogyfajsz Község Önkormányzatának a Kéthely és Környéke Szociális 

Társulásból történı kiválásáról 
                                                                                   

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2005. november 24-én, 70/2005.(XI.24.) 
számú határozatával döntött arról, hogy további hat önkormányzattal (Balatonújlak, Libickozma, 
Pusztakovácsi, Somogyfajsz, Somogyszentpál és Táska) együttmőködve, szociális feladatok ellátását 
biztosító társulást hoz létre, abba tagként belép. 
A társult önkormányzatok képviselı-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól         
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 146. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján Kéthely és Környéke Szociális Társulás néven önálló jogi személyiséggel rendelkezı 
önkormányzati társulást (továbbiakban Társulást) hoztak létre, 2013. július 1. napjától. 
 
Somogyfajsz Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 39/2015 (IX.25.) számú 
határozatával döntött arról, hogy településük a Kéthely és Környéke Szociális Társulásból 
2015. december 31-i hatállyal kiválik. A testület kilépési szándékát a következıkkel 
indokolja: 

- az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény 2016. január 1. napjával életbe lépı változásai alapján, a 
gyermekjóléti és családsegítési feladatait át kell szerveznie. Közös hivatalának 
székhelye, Somogysárd település önkormányzata a feladatellátás kötelezettje, aki ezen 
feladatait a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás keretein belül látja el, így 
önkormányzatuk a jogszabály alapján kötelezıen követni kényszerül a gesztor 
település feladatellátását. 

- az alapellátási feladatok egyszerőbb és hatékonyabb szervezése érdekében, a Kéthely 
és Környéke Szociális Társulás által településükön mőködtetett házi segítségnyújtási 
feladatokat is a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás keretein belül tartja 
célszerőbbnek mőködtetni a jövıben. 

 
Az Mötv. 89. § (1) bekezdése értelmében a társuláshoz csatlakozni naptári év elsı, abból 
kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként 
nem rendelkezik. 
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérıen nem rendelkezik, 
legalább hat hónappal korábban, minısített többséggel kell dönteni.  
 
Fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatot terjesztem Önök elé:  
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
megtárgyalta Somogyfajsz Község Önkormányzatának a  
Kéthely és Környéke Szociális Társulásból 2015. december 31.  
napjával való kilépését, melyhez a testület – közös megegyezéssel –  
hozzájárul. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert,  
hogy a Társulásból való tagi kiválással kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelıs: Molnár Balázs polgármester 
Határidı: 2015. november 30. – módosított társulási alapdokumentumok elfogadásra beterjesztése  

Határidı: azonnal – kiváláshoz hozzájárulás megadásáról való értesítés 
 
 
Kéthely, 2014. október 12.            
 
                                                                                                Molnár Balázs 
                      polgármester 
 


