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Tanolca körnvéki onkorm ánvzati Társulás

Tisztelt Polgármester Asszony /Ur !

A 2016. január 28. napján megtartott Tarsulási Tanácsülésen elhangzottakra figyelemmel
küldünk egy hatarozat tewezetet. A Tapolca Kömyéki Önkormányzatt Tarsulás Tarsulási
Tanácsa előzetesen eifogadta a Társulási Megállapodás ismételt módosítását. A Társulási
Megállapodás 2016. január 1, napjával történő módosulása időpontjaban még nem
vá|toztatták meg az ún. KOFOG besorolásokat, így annak a Társulási Megállapodásban
történő átvezetésre akkor még nem kerülhetett sor.

A kormányzati funkciók, á|Iaíí:ú;ríLztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szőIó 6812013. (XII.30.) NMG rendelet módosításáról szóló 4412015,(XII.30.) rendelet
értelmében a megváltozott funkció kódok miatt a szociális szolgáltatók és az önkormányzatok
valamennyi iétesítő okiratának felülvizsgálata szükségessé vált.

2016. március 1- ig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1- től érvényes
korményzatifu nkcióknakmegfelelőaktua|izálásáról.

Tisztelettel kérjük, hogy a Társulási Tanács ülésén is elharrgzottakra figyelemmel
szíveskedjenek az üléseket úgy tewezní és a szükséges döntéseket meghozni, hogy a Társulási
Megállapodást módosításáról szóló döntések - lehetőség szerint - 2016. február 17. napjáig
megérkezzenek a Társulások székhelyére (8319 Lesenceistvánd, Kossuth . 145.).
Ezt követően kerülhet sor a társulási tarrácsok összehívására a társulási megállapodások és az
intézmények alapító okiratának, valamint aműködési engedélyeinek amódosításfua.

Ismételten felhívom polgármester társaim íigyelmét arra, hogy Társulási megállapodás
módosításokat az érintett önkormányzatok képviselő-testiileteinek is el keli fogadni, amire -

reményeink ós számításaink szerint - 2016. február L7. napjáig §or kerülhet. Az
elfogadásról szóló határozatok időbeni megktildése és a társulási megállapodások
gördüiékeny aláirása esetén van meg az esély ana, hogy 2016. március 1. napjáig a
módosított okiratok a szolgáútatói nyilvántartást vezető szervhez megérkezhessenek!
T isztelettel kérj ük az ö nko rm ányzatok e gyüttműkö dését !

Lesenceistv ánd, 2016. február 1.

Tóth Csaba
Elnök
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2016. január 28--i módosítása

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa áItal e|őzetesen megtargyalt
társulási megállapodás tervezetben foglaltak alaplán a társulási Tag Önkormányzatok
KÓpviselő-testtiletei a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a tarsulási
megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikkal az alabbiak szerint
módosídak:

1) A Tarsulási Megállapodás 3.1. aa. pontja,,Családsegítés"elhagyásra kerül

2.) ATársulási Megállapodás 3.1. ad. pontja ,,Gyermekjóléti szolgálat" helyébe a,,Család és
gyermekjóléti szolgáltatások" szöveg lép.

3) A Társulási megállapodás 1. sz. fiiggelékében a költségvetési szerv alaptevékenységének
kormémyzati funkciók szerinti besorolása részbői törlésre kerül a ,,107054 Családsegítés", a
,,104042" Kód mellé a ,,Gyermekjóléti szolgáltatások" helyébe a ,,Családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatások" szöveg kerül.

Lesenceistyánd, 2016. január 22.

Tóth Csaba
Elnök

HATAROZATI JAVASLAT
( TERVEZET)

.....12016. (I. ) HATÁROZATIJAVASLAT

Közsóg Önkormányzat
Képviselő-testiilete a Tapolca Környéki
Onkormanyzati Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztett módosító
okiratban foglaltakkal egyezően jóvahagyj a.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló
hatérozatot kiildje meg a Tarsulás elnökének
további intézkedés végett,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 17.


