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Tanolca körnvéki onkorm ánvzati Társulás
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2016. január 28. napján megtartott Társulási Tanácsülésen elhangzottakra figyelemmel
kuldünk egy határozat tewezetet. A Tapolca Kömyéki Onkormánlzati Társulás Tiirsulási
Tanácsa előzetesen elfogadta a Társulási Megállapodás ismételt módosítását. A Társulási
Megállapodás 2016. janurár 1. napjával történő módosulása időpontjában 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|b;mhíLztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjérő1
sző|ő 68120113, (XII.30.) NMG rendelet módosításáról szóló 44l2ar5.(XII.30.) rendelet
értelmébena megváltozott funkció kódok miatt a szociális szolgáltatók és az önkormányzatok
valamennyi létesítőokiratának felülvizs gálata szükségess é vált.

2016. március 1- ig gondoskodni kell a létesítőokiratok 2016. januar 1kormányzatifi rnkcióknakmegfelelőaktualizáLásáről.

Tisztelettel kérjük, hogy

a

től

érvényes

Társulási Tanács ülésénis elharrgzotta}ra figyelemmel

szíveskedjenek az üléseket úgy tervezni és a szükséges döntéseket meghozni, hogy a Társulási
Megállapodást módosításaról szóló döntések - lehetőség szerint - 2016. február 17. napjáig
megérkezzenek a Tarsulások székhelyére(83 1 9 Lesenceistvánd, Kossuth . I45 .).
Ezt követően kenilhet sor a társulási tanácsok összehívására a társulási megállapodások és az
intézményekalapítő okiratának, valamint a működési engedélyeinek a módosítására.

Ismételten felhívom polgármester társaim figyelmét arra, hogy Társulási megállapodás
módosításokat az érintett önkormányzatok képviselőtestiileteinek is el kell fogadni, amire reményeink és számításaink szerint - 2016. február 17. napjáig sor kerüIhet. Az
elfogadásról szóló határozatok időbeni megküldése és a társulási megállapodások
gördülékeny a7áirása esetén van meg az eséIy arra, hogy 201,6. március l,. napjáig a
módosított okiratok a szolgíútatói nyilvántartástvezető szervhez megérkezhessenek!
Tisztelettet kérj ük az önkormányzatok együttműködését!
Lesenceistv ánd, 2016. február 1.
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A TAPOLCA KORNYBKI OI\KORMANYZATI TARSULAS
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A Tapolca Környéki

Önkormrányzati Társulás Társulási Tanácsa áLtal előzetesen megtárgyalt

társulási megállapodás tervezetben foglaltak alapjan a tarsulási Tag Önkormanyzatok
Képviselő-testiiletei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdésében foglaitakra figyelemmel a társulási
megállapodást minősitett többséggel meghozott hatarozataikkal az alabbiak szerint
módosítják:

1) A Társulási Megállapodás 3.I.

aa.

ponda,,Családsegítés"elhagyásra kerül

2.)

ATarsulási Megállapodás 3.1. ad. ponda ,,Gyermekjóléti szolgálat" helyébe a,,Család és
gyermekj ól éti szolgáltatások" szöveg lép.

3) A Társulási megállapodás 1. sz. fllggelékében a költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolása részből törlésre kerül a ,,|07054 Családsegítés", a
,,104042" Kód mellé a ,,Gyermekjóléti szolgáltatások" heiyébe a ,,Családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatások" szöveg kerül.
Lesenceistyánd, 2016. január 22.
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Képviselő-testíilete
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Község
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Tarsulás

Társulási
Megállapodását az előterjesztett módosító
okiratban foglaltakka1 egyezően jőv éhagyla.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló
hatfuozatot kíildje meg a Társulás elnökének
tovabbi intézkedésvégett.

Felelős:

Határidő: 2016. február 17.
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