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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Tapolca Város és Raposka Község Önkormányzata 2013. július 1-i hatállyal hozta létre a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulást, amelyhez Gyulakeszi Község 
Önkormányzata 2017. január 1-i hatállyal csatlakozott. 
A társulási megállapodás felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy annak néhány pontját 
aktualizálni szükséges. 
 
Jelen módosítás során Gyulakeszi Község Önkormányzatának polgármester személyét 
szükséges javítani, a család- és gyermekjóléti szolgáltatások meghatározását kell pontosítani, 
illetve a települések lakosságszámát aktualizálni. 
 
A társulási megállapodás módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített 
többséggel hozott döntése szükséges. 
 
A módosítás tervezete és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az előterjesztés 
mellékleteit képezik.  
    
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék! 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítását az 1. melléklet 
szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Társulási 
megállapodást a 2. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 



 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2020. szeptember 21. 
 
 

Dobó Zoltán  
                                       polgármester 



1. melléklet 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tapolca város, Raposka község és Gyulakeszi 
község önkormányzatának képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük keretében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
62-64. §-okban és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szociális 
alapszolgáltatásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 39. § és 42. §-ában meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatásról intézményi társulás útján gondoskodnak jelen társulási megállapodásban 
foglaltak szerint. 
 
1. A Társulási megállapodás I. Fejezet 1.3. pont harmadik bekezdés harmadik mondata helyébe 
a következő mondat lép: képviseli: Orbán József polgármester 
 
2. A Társulási megállapodás I. Fejezet 1.4 pontjában  
„A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:   Tapolca: 16.326  fő 
        Raposka: 253 fő 
        Gyulakeszi: 707 fő” helyébe a 
 
„A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:   Tapolca: 15.348  fő 
        Raposka: 266 fő 
        Gyulakeszi: 710 fő” szöveg lép. 
 
3. A Társulási megállapodás III. Fejezet 1.4 pontjában a „Családsegítés” szöveg helyébe a 
„Család- és gyermekjóléti szolgáltatások” szöveg lép, illetve kiegészül „A család és 
gyermekjóléti központ szakmai egység ellátási területe Tapolca járási közigazgatási területével 
egyezik meg” mondattal. 
 
Záradék 
 
Jelen társulási megállapodás módosítás 2020. október 2. napján lép hatályba. A társulási 
megállapodás módosítását a társult képviselő-testületek az alábbi képviselő-testületi 
határozattal hagytak jóvá: 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete                  /2020. (_._) Kt. határozatával, 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete                     /2020. (_._) Kt. határozatával, 
Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete           /2020. (_._) Kt. határozatával. 
 
Tapolca, 2020. október 2. 
 
 

  Dobó Zoltán                                           Bolla Albert 
Tapolca Város Önkormányzata                                        Raposka Község Önkormányzata   
             polgármestere                                                             polgármestere      
 

Orbán József 
Gyulakeszi Község Önkormányzata 

polgármestere 
 

                                                 
 



  
           2. melléklet 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
(egységes szerkezetben) 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján Tapolca város, Raposka község és Gyulakeszi község 
önkormányzatának képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük keretében a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62-64. §-okban 
és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatásokról, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 39. 
§ és 42. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásról intézményi társulás útján gondoskodnak 
jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.1 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.1.    A társulás neve: Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
1.2.   A társulás székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
1.3.2   A társulás tagjainak neve és székhelye:   

Tapolca Város Önkormányzata 
      8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
     képviseli: Dobó Zoltán polgármester 
Raposka Község Önkormányzata 
      8300 Raposka, Fő u. 51. 
      képviseli: Bolla Albert polgármester 
Gyulakeszi Község Önkormányzata 
  8258 Gyulakeszi, Kossuth u. 51. 
  képviseli: Orbán József polgármester 

1.4.3 A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:  Tapolca: 15.348 fő 
                   Raposka: 266 fő 
         Gyulakeszi: 710 fő 
 
1.5.4 A társulás működési/illetékességi területe: társult települések közigazgatási területe 
1.6.  A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre 
1.7. A társulás bélyegzője: Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás felirattal ellátott 
körbélyegző, közepén Magyarország címerével 
1.8. A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a költségvetési 
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.   

 
II. 

A társulás célja 
 

A társult önkormányzatok képviselő testületei abból a célból, hogy a mikro-környezet lakói az 
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e 
megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást biztosítsanak.  
A társult önkormányzatok képviselő-testületei szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 
tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés céljából az Szt. 62. §, 63. §, 64. § és 65/F. § 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. 39. és a 42. §-ában foglalt alapszolgáltatási feladataikat magas szakmai és ellátási 
színvonalon intézményi társulás útján kívánják megvalósítani. 

 
1 Módosítva 2017. január 1. napjával 
2 Módosítva 2020. október 2. napjával 
3 Módosítva 2020. október 2. napjával 
4 Módosítva 2017. január 1. napjával 



  
 

III. 
A társulás tevékenységi köre, feladata, feladat ellátási módja 

 
1. A társulás tevékenységi köre, feladata 
1.1. Étkeztetés 
A társult települések képviselő testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az Szt. 62. 
§-ában meghatározott kötelező szociális alapszolgáltatás keretében a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodnak a szociális rászorultak részére, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  
 
1.2. Házi segítségnyújtás5 
A társult települések képviselő testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint az Szt. 
63. §-ban meghatározott kötelező szociális alapszolgáltatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő 
személy saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartás érdekében szükséges 
ellátásokat. 
 
1.3. Nappali ellátás 
A társult települések képviselő testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az Szt. 
65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező szociális alapszolgáltatás keretében a 
hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi 
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezik az 
ellátottak napközbeni étkeztetését.  
 
1.4. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások6 
A társult települések képviselő testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az Szt. 64. 
§-ában meghatározott családsegítés keretében nyújtanak segítséget a szociális vagy mentális 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából. 
A család és gyermekjóléti központ szakmai egység ellátási területe Tapolca járási közigazgatási 
területével egyezik meg. 
 
1.5. Gyermekjóléti szolgáltatás7 
A társult települések képviselő testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a Gyvt. 39. 
§-ában meghatározott kötelező gyermekjóléti szolgáltatás keretében a szociális munka módszereinek 
és eszközeinek felhasználásával szolgálják a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
1.6. Bölcsődei ellátás 
A társult települések képviselő-testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a Gyvt. 
42. §-ában meghatározott bölcsődei ellátás keretében a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítják a bölcsődei nevelési év végéig 
(augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, 
de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének 
betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
 
1.7. Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 
A társult települések képviselő-testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az Szt. 
84. § (2) bekezdésében meghatározott hajléktalanok átmeneti szállása keretében azoknak a 

 
5 Módosítva 2016. január 1. napjával 
6 Módosítva 2020. október 2. napjával 
7 Módosítva 2017. január 1. napjával 



  
hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítják, akik az életvitelszerű szálláshasználat 
és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. 
 
 
1.8.8 Nappali ellátás (Nappali Melegedő) 
A társult települések képviselő-testületei az Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az Szt. 
65/F. § (1) bekezdésében meghatározott nappali ellátás keretében elsősorban a hajléktalan személyek 
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve 
az idős személyeket – napközbeni étkeztetését. 
 
1.9.9 A társulás főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
 
1.10.10 A társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 102031 Idősek nappali ellátása 

2 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

3 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

4 104043 Család és gyermekjóléti központ 

5 107013 Hajléktalanok átmeneti szállása 

6 107015     Hajléktalanok nappali ellátása 

7 107051 Szociális étkeztetés 

8 107052 Házi segítségnyújtás 
 
2. A feladatellátás módja11 
2.1.  A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei szociális és gyermekvédelmi 

alapszolgáltatási feladataikat és a hajléktalanok átmeneti szállása, továbbá a hajléktalanok 
nappali ellátása tevékenységet az Szt. 86. (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatási és bölcsődei ellátási feladataikat a Gyvt. 96. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján társulásban való részvétellel, intézményi társulás keretében teljesítik.  

2.2.  A társult települési önkormányzatok képviselő testületei az Szt. 62-63. §-aiban és a 65/F. § (1) 
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatási feladataikról, a 
hajléktalanok átmeneti szállása, a hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatásról, valamint a Gyvt. 
39. §, és 42. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási és bölcsődei ellátási feladataikról 
intézményi társulás útján a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet közös fenntartásával 
gondoskodnak.  

2.3.  A társulás által nyújtott szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat a társult települések 
lakossága az Szt., a Gyvt. és a szolgáltatásokra vonatkozó ágazati jogszabályok által szabályozott 
esetekben vehetik igénybe. 

 
3.12 A közösen fenntartott intézmény megnevezése 
3.1.  A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Tapolca Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete által a társulásba bevitt Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet útján 
gondoskodnak a feladatellátásról.  

3.2.  Az intézmény neve: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet  
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3. 

 
8 Kiegészítve 2016. január 1. napjával 
9 Kiegészítve 2017. január 1. napjával 
10 Kiegészítve 2017. január 1. napjával 
11 Módosítva 2017. január 1. napjával 
12 Módosítva 2017. január 1. napjával 



  
3.3.  Az intézmény alaptevékenysége: Szociális, gyermekvédelmi alapszolgáltatás, egészségügyi 

alapellátás. 
 
3.4.  Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:  
- Tapolca Város Önkormányzata 
- Raposka Község Önkormányzata 
- Gyulakeszi Község Önkormányzata 

3.5. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a 
társulás. A fenntartói felügyeleti jogokat és a közös fenntartással kapcsolatos jogokat a társulás 
gyakorolja. 

3.6. A közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési jogkört a 
Társulási Tanács, továbbá az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az 
Intézet alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, és a működését meghatározó 
szakmai programot a Társulási Tanács fogadja el. 

3.7. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet társulás által nyújtott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult rendeletet alkotni. 

 
4. A társulás szervezete és működése 
4.1. A társulás szervei 
a)  Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e megállapodásban 
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

b)13 A társulási tanácsba a társult önkormányzatok 5.000 lakosonként egy főt delegálnak. Tapolca Város 
három főt, Raposka község és Gyulakeszi község egy-egy főt delegál a társulásba.  

c)  A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
d)  A társulási tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 

megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 
e)  A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott önkormányzati 
feladat- és hatásköröket. 

f)  A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a 
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

g) A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és 
kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. 

A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a 
szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a képviselő-
testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
4.2. A társulási tanács elnöke 
a) A társulási tanács az alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. Az elnök személyére a társulási 

tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
b)14 A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás 

képviseletét az alelnök látja el. 
 
5. A Társulási Tanács döntései 
5.1. A társulási tanács döntése  
A társulási tanács döntése határozat. A társulási tanács döntéseinek előkészítését, végrehajtásuk 
szervezését a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint a társulás munkaszervezete látja el. A 
társulási tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzőije tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
5.2. A döntéshozatal módja  
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5.2.1.  A társulási tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. A társulási tanács akkor 

határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tagok jelen vannak. A 
társulási tanács érvényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelen levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 

5.2.2.  A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban 
részt vevő tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának felét.  

Minősített többség szükséges: 
a)  törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a 46. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

b)  szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 
választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

c)  megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

d)  intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
e)  a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a társulás vagy más érintett 
üzleti érdekét sértené (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont.) 

5.2.3.  A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 
megszüntetéséhez. 

5.2.4.15  Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag 
képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az 
újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó 
testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a 
konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi 
kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő önkormányzat hibájából a 
társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megfizetni.  

 
6. A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 
6.1. A társulás tagjának és képviselőjének jogai:16  
a)  A társulási tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.  
b)  A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 
működési szabályainak kialakításában.  

c)  A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.  
d)  A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat érdekeit.  
f)  A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért  

pénzbevételekből.  
g)  Javaslatot tehet, a társulást érintő bármely kérdésben jogosult a társulás törvénysértő 

határozatának észrevételezésére és megtámadására.  
h)  Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez, felvilágosítást kérhet tőlük a 

társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni. 
Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.  

i)  Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye 
rögzítésére.  

 
6.2. A társulás tagjának kötelezettségei 
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 

megállapodásokban, valamint a szervezeti és működési  szabályzatban foglaltak betartása.  
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b)  Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósítását.  
c)  A társulás határozatainak végrehajtása.  
e)  A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való 

egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése.  
f)  Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése.  
g)  A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, 

információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez.  
h)  A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak 

gyarapítására való törekvés.  
                                                        

IV. 
A társulás vagyona 

 
1. A társulás vagyoni viszonyai 
1.1.  A társult települési önkormányzatok képviselő testületei biztosítják a társulás és a Szociális és 

Alapellátási Intézet működéséhez szükséges személyi, tárgyi, és anyagi feltételeket.   
1.2.  A feladatellátást szolgáló ingatlan/ok és ingó vagyon Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát 

képezik. 
1.3.  A feladatellátást biztosító ingatlan/ok vagyonnövekménye, vagyonszaporulata Tapolca Város 

Önkormányzata tulajdonát képezi. 
1.4. A társulás megszűnése esetén az általa bevitt vagyon Tapolca Város Önkormányzatát illeti meg.  
1.5.  A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából 

a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési 
hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás megszűnésekor a vagyon 
felosztása nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse.  

1.6.  A társulás működése során létrejött vagyon célvagyon.  
 
2. Költségek viselése és megosztása17 
2.1.  A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  
2.2. A társulás költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és a Tapolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal útján gondoskodik annak végrehajtásáról. A társulás fenntartásával, működésével 
kapcsolatos feladatokat a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, a társult önkormányzatok által 
alapított és fenntartott hivatal látja el, melynek költségvetését az önkormányzatok határozzák 
meg. 

2.3.  Az intézmény közös fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet a központi 
költségvetésben a Tapolca Város Önkormányzata számára biztosított hozzájárulások, 
támogatások képezik. 

2.4.  Az intézmény közös fenntartásával és működésével kapcsolatos működési költségek fedezetét 
elsődlegesen: 
a)  az éves költségvetési törvényben az önkormányzatok részére meghatározott szociális és 

gyermekvédelmi alapszolgáltatási feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás, bölcsőde, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalanok átmeneti szállása és 
hajléktanok nappali ellátása megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, 

b)  a társulást az előzőek miatt megillető kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás,  
c)   saját bevételek, 
d) a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által az éves költségvetésben 

elfogadott hozzájárulás, 
e)  pályázati támogatások biztosítják. 

2.5. Az intézmény külső forrásból nem fedezett működési kiadását, többletköltségét a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei a mindenkori költségvetésük elfogadásával biztosítják az 
ellátottak száma alapján.   
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2.6. Gyulakeszi és Raposka települési önkormányzatok a 2.5 pontban meghatározott 

átadott hozzájáruláson felül az általános működési költségekhez 700 Ft/lakosságszám/év 
összeggel járulnak hozzá, melyet az éves költségvetési rendeletükben előirányzatként 
biztosítanak. A fennmaradó többletköltségeket Tapolca Város Önkormányzata viseli.  

2.7. A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei két részletben 
(március és szeptember hónap) teljesítik a társulás számlájára. 

2.8. A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást 
határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót - benyújtani. 
Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
hivatal felszólítja a tagönkormányzatot a teljesítésre. Amennyiben a felszólított tagönkormányzat 
a felszólítás ellenére sem teljesít, akkor történik késedelmembe esett önkormányzat fizetési 
számlájáról történő inkasszálás.  

2.9. A 2.5. pont alapján átutalt pénzügyi hozzájárulásokról a zárszámadás során az önkormányzatok 
elszámolnak a társulással. 

 
3. A társulás feladatellátása, pénzügyi ellenőrzése 
A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait 
ellátó hivatal gondoskodik. A társulás belső ellenőrzése a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal 
belső ellenőre útján valósul meg. 

 
4. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 
4.1. A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a társulási tanács elnöke vagy 

az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.  
4.2. A társulás ügykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozása, a kötelezettségvállalás 

pénzügyi ellenjegyzése a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal vonatkozó szabályzatai 
szerint történnek.  

 
V. 

Tájékoztatás, beszámolás 
 
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője évenként beszámol a társult települési 
önkormányzatok képviselő-testületeinek a feladatellátásról, az intézmény működéséről. 

 
VI. 

Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 
megszüntetésének szabályai 

 
1.  A társulási megállapodást a társulás tagjai – minősített többséggel hozott döntéssel - 

módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati 
általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.  

2.  A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.  
3.  A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a 

települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és 
azt a társulás tagjaival, továbbá a társulási tanáccsal közölni, amit azok kötelesek tudomásul venni.  

4.  A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.  

5.18A tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén, - a társulási 
megállapodás hatályba lépésének időpontjára,- 6 hónappal korábban meghozott döntésük alapján 
élhetnek a kiválás lehetőségével. 

6.  A társulásból kiváló tagnak az általa a társulás részére szolgáltatott, a kiválásig fel nem használt, 
tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár.  
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7.  A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az esetben 

tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a társulás 
feladatainak jövőbeni ellátását.  

8.  A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással kötött 
megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult.  

9.  A társulás megszűnik: 
a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
c) törvény erejénél fogva; 
d) bíróság jogerős döntése alapján. 

 
VII. 

 Záró rendelkezések 
 

1.  A társulás tagjai a társulási megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre szóló 
együttműködést vállalnak.  

2.  A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között 
tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási- és munkaügyi bíróság dönt.  

3.  A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a társulás működésére vonatkozó 
jogszabályi előírások irányadóak. 

 
Záradék 
Jelen társulási megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba. A társulási megállapodást az alábbi 
képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait önmagukra nézve kötelező rendelkezésként: 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2013. (V. 31.) Kt. határozatával. 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2013. (V. 31.) Kt. határozatával. 
 
A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal 
látják el: 
 
Tapolca, 2013. május 31. 
 
 
                    Császár László sk.                                                                         Bolla Albert sk. 
        Tapolca Város Önkormányzata                                           Raposka Község Önkormányzata   
                      polgármestere                                                                          polgármestere      
 
 
Záradék:  
 
A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..……./2020. (…….....) határozatával, Raposka 
Község Önkormányzata a …………/2020. (………..) határozatával, Gyulakeszi Község Önkormányzata a 
…………/2020. (………….) határozatával 2020. október 2-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Módosítással egybefoglalva: 2020. október 2. 
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