
Segesd Község Önkormányzata 
Polgármesterétől 
7562 Segesd, Szabadság tér 1. 
Tel.: 82/733-402 
E-mail: segesd@latsat.hu 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a képviselő-testület 2018. április 6.-i ülésére 

 

Tárgy: A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Társulási Megállapodás módosítását az alábbi Társulási Tanácsi döntések, illetve települési 

képviselő testületi döntések teszik szükségessé: 

 

 A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 7/2018 (II.19.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a belső ellenőrzési feladatokat 2018. április 1-től nem 

a munkaszervezeten keresztül látja el.  

 

 A Társulási Tanács 2018. február 19-i ülésén 31 települési önkormányzat 

képviseletében Nemesvid Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy az érintett 

települések vagyonbiztosításának díjfizetésből adódó feladatait a továbbiakban a 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás lássa el. 

 

 Nemeskisfalud és Szenyér községek képviselő-testületei jelezték azon szándékukat, 

hogy a hulladékgazdálkodási közfeladataikat a Társuláson keresztül kívánják ellátni. 

 

 Nemeskisfalud községben időközi polgármester és képviselő-testület választást 

tartottak, melynek eredményeképpen, változott a települést a Társulási Tanácsban 

képviselő személy. 

 

A Társulási Megállapodás törzsszövegében a fentieken túlmenően pontosításra került az 

ellátott szociális alapszolgáltatások köre és elnevezése. 

 

A Társulási Megállapodás 1. mellékletében Nemeskisfalud község képviselője került 

módosításra. 

 

A Megállapodás 1. függeléke a változó feladat ellátásnak és a feladatokban részt vevők 

körének megfelelően módosításra került. (belső ellenőrzés kivezetése a társult feladat 

ellátásból, vagyonbiztosítás díjfizetésének társult feladatok közé emelése, Nemesdés és 

Szenyér községek csatlakozása a hulladákgazdálkodási feladatokhoz) 

 

A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatán átvezetésre kerültek az ellátott feladatok 

változásából adódó módosítások, továbbá az Mötv.-nek és a Társulási Megállapodásnak 

megfelelően pontosításra került a minősített többségű határozat meghozatalához szükséges 

szavazatszám. 

 



A Megállapodás 3. függeléke a szociális alapfeladatok változásának, illetve a 

gyermekétkeztetési feladatok ellátásának megfelelően került módosításra. 

 

A Társulási Megállapodás törzsszövegének és 1. mellékletének módosításához a társulásban 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott 

határozata szükséges. 

 

A Társulási Megállapodás 2. függelékeinek módosításához a Társulási Tanács minősített 

többséggel meghozott határozata szükséges. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) önkormányzati 

határozata társulási megállapodás módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló törzsszövegét és 1. 

mellékletét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

 

2./ A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodás 1. függelékének, 2. függelékének és 3. függelékének módosítását az 

előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a módosítások 2018. április 1. 

napjával lépnek hatályba.  

 

Felelős: Péntek László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Segesd, 2018. április 5. 

 

 

Péntek László 

polgármester 


