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Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti Község Önkormányzata szinte a kezdetektől tagja a szolgáltatások
kistérségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása
érdekében, a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása,
szervezése, összehangolása céljából megalakított Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásának.
A hatályba lépő új szabályozások sora megváltoztatja a kistérségek helyzetét,
lehetőségeit és jövőjét is. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 2013. január 1. napjával hatályon kívül
helyezi a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV törvényt, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII törvényt. A Mhötv. előírja, hogy a hatályba lépés
előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek
felülvizsgálják, esetlegesen módosítsák a törvény hatályba lépését követő hat
hónapon belül.
Ennek megfelelően a társulások dönthetnek a társulás átalakításáról, vagy
megszűnéséről.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 2012. június 20-án tárgyalta a
Társulás jövőjét, illetve az önkormányzatok feladatellátásának lehetőségeit érintő
napirendet, mely során rögzítésre kerültek az önkormányzatok feladatkörében
maradó feladatok, melyek a következők: 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.
A Társulás Tanácsa ezek vonatkozásában felhívta a tagönkormányzatokat, hogy a
napirendet tárgyalják és hozzanak döntést a tekintetben, hogy a feladatokat milyen
formában kívánják ellátni (önállóan, egy vagy valamennyi feladatra létrehozott

társulás útján, vagy a jelenlegi, jogszabályoknak megfelelően átalakult társulás
útján). A feladatellátás módjára vonatkozó szándéknyilatkozatot a Társulás részére
küldjék meg.
Káptalantóti Község Önkormányzata eddig is igénybe vette a fent felsorolt feladatok
ellátást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása közreműködésével.
A Kistérség alkalmazásában álló szakemberek minden esetben a körülményekhez
képest mindenki számára kielégítő, megfelelő munkát végeztek és végeznek.
Véleményünk szerint a Kistérségnél rendelkezésre álló szakember gárda megfelelő
alapot ad arra, hogy a feni önkormányzati feladatokat a jövőben is hasonló formában
társulás útján lássa el önkormányzatunk a pedagógiai szakszolgálati illetve a
területfejlesztési feladatok kivételével.
A szociális ellátással kapcsolatban a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása által készített kimutatásokat mellékelünk arra vonatkozóan, hogy 2011.
évben milyen bevételi és kiadási tételekkel számoltak az ellátás során.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek! A leírtak és a
mellékelt kimutatás alapján döntsenek arra vonatkozóan, hogy a fent felsorolt
feladatokat a pedagógiai szakszolgálati illetve a területfejlesztési feladatok
kivételével az önkormányzat milyen formában kívánja ellátni.
HATÁROZATI JAVASLAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. január 1. napjától
• a belső ellenőrzés,
• az egészségügyi alapellátás keretében az
orvosi ügyelet,
• a könyvtári ellátás,
• a szociális ellátás (családsegítés, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás),
• a gyermekjóléti szolgálat
feladatellátását egy-a jelenlegi többcélú társulás
feladatait ellátó, átalakult, a járási települések
egészét/jelentős részét magában foglaló társulás
útján kívánja ellátni.
Káptalantóti, 2012. szeptember 11.
Csom Károlyné
polgármester

