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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2012. június 20-án megtartott 

ülésén megtárgyalta „Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás 

jövője” című előterjesztést. Megküldték a 25/2012. számú határozatot és kérik az abban 

szükséges intézkedések megtételét. 

 

Az önkormányzat feladatkörében maradó  kötelező feladatok: 

Területfejlesztés 

Belső ellenőrzés  

Pedagógiai szakszolgálati feladatok: (gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, logopédiai 

ellátás, korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai  ellátás) 

Egészségügyi alapellátás keretében az orvosi ügyelet 

Könyvtári ellátás 

Szociális ellátás: (családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 

Gyermekjóléti szolgálat 

Támogató szolgálat  

 

Az önkormányzatnak el kell dönteni, hogy  2013.január 1.napjától milyen formában biztosítja 

a fenti feladatok ellátását. Az önkormányzat ezeket a feladatokat nem tudja ellátni, társulási 

formát kell keresni. A kistérségi társulás 2012. december 31-én megszűnik. 

 

Javasolt ellátási fórmák: 

 

- önállóan, saját feladatkörben, közös hivatal útján 

- egy – a megjelölt feladatra – létrehozott kis létszámú társulással látja el  

- egy – a megjelölt feladatra – létrehozott a járási települések egészét/jelentős részét 

magában foglaló társulás útján 

- egy – a megnevezett feladatokra – létrehozott, kis létszámú társulással látja el az 

alábbi településekkel közösen: 

- egy – a megnevezett feladatra – létrehozott, járási települések egészét/jelentős részét 

magában foglaló társulás útján 

- egy – a jelenlegi többcélú társulás feladatait ellátó átalakult, a járási települések 

egészét/jelentős részét magában foglaló társulás útján. 

 

Határozati javaslat  

Hegyesd    Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulási Tanácsa 25/2012. /VI. 20. / T. K. T. számú határozatával kapcsolatban 

„Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője” tárgyban a 

feladatellátás módjáról az alábbiak szerint dönt: 

Hegyesd     Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy a 

feladatok ellátását egy  - a jelenlegi többcélú társulás feladatait ellátó, -  átalakult, a járási 

települések egészét/jelentős részét magában foglaló társulás útján kívánja megoldani. 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulást értesítse. 

Felelős: Takács Lászlóné körjegyző  Határidő: Azonnal 

Monostorapáti, 2012. augusztus 23.         Stark Sándor  

             polgármester 


