Jegyzőkönyv

Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének , Almásháza
Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének
és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30.-án 18 óra 30
perc kezdettel megtartott együttes üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I.
emelet házasságkötő terem)
Jelen vannak:
Zalacsány Önkormányzat részéről:
Nagy Lászlóné polgármester
Gondos József alpolgármester
Rétiné Végh Katalin képviselő
Stubics Imre képviselő
Vajda Ildikó képviselő
Almásháza Önkormányzat részéről:
Németh Attila polgármester
Udvari József alpolgármester
Tilaj Önkormányzat részéről:
Senkó József polgármester
Horváth Tibor alpolgármester
Varga József képviselő
Mersei Jenő képviselő
Szakos Péter képviselő
Ligetfalva Önkormányzat részéről:
Perge Jánosné polgármester
Szabó László alpolgármester
Galambos László képviselő

Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján
megállapította, hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 7
képviselőből 5 jelen van. Németh Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket,
jelenléti ív alapján megállapította, hogy Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes- a 3 képviselőből 2 jelen van.
Perge Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján
megállapította,
hogy Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal határozatképes.
Senkó József polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján
megállapította, hogy Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal
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határozatképes.

A Képviselő-testületek levezető elnöknek egyhangúlag Nagy Lászlóné polgármestert
választották.
Nagy Lászlóné polgármester javaslatot tett a napirendekre, Zalacsány Önkormányzat
Képviselő-testülete,Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete , Ligetfalva
Önkormányzat Képviselő-testülete , Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete a
napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
Napirend:
1. Napirend
Zalacsány- Ligetfalva-Almásháza-Tilaj község Körjegyzősége megszüntető okiratának
és a 2013. évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
2. Napirend
Csány László Óvoda 2013. Évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
3. napirend
Zalacsány- Ligetfalva-Almásháza-Tilaj község Körjegyzősége köztisztviselői juttatásairól
szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
4. napirend
ZalA-KAR TársulásiMegállapodás módosítás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Napirendek tárgyalása
1. Napirend
Zalacsány-Almásháza-Ligetfalva-Tilaj községek Körjegyzősége megszüntető
okiratának és 2013. évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő megkapta.
Mivel a mai együttes ülésen a Körjegyzőség jogutódjának – a Sármelléki Közös
Önkormányzati Hivatalnak – az Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását elfogadták,
2013. január 31. napjával a Körjegyzőséget meg lehet és meg is kell szüntetni. Február
1.-től Almásháza és Tilaj igazgatási feladatait a Nagykapornaki Hivatal, Zalacsány és
Ligetfalva igazgatási feladatait a Sármelléki Hivatal látja el. A Körjegyzőség 2013. évi
költségvetése 2013. január 31.-ig szól, a decemberi és januári béreket, valamint a januári
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dologi kiadásokat tartalmazza. Valamennyi Önkormányzat az időarányos állami
támogatást utalja át a kimutatás szerint, mellyel a zárásokat követően el fognak számolni.

Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Körjegyzőség Megszüntető Okiratának
és 2013. Évi költségvetésének elfogadását. Zalacsány Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3./2013. ( I.30.) sz. KT határozat
a.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalacsány-AlmásházaLigetfalva-Tilaj községek Körjegyzőségét 2013. január 31. napjával jogutóddal
megszünteti, a Megszüntető Okiratot melléklet szerint jóváhagyja.
b.)Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-AlmásházaLigetfalva-Tilaj községek Körjegyzősége 2013. évi, 2013. január 31. napjáig szóló
költségvetését 2907619 FT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon és felhatalmazza a megszüntető okirat aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
1./2013. ( I.30.) sz. KT határozat
a.) Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalacsány-LigetfalvaTilaj- Almásháza községek Körjegyzőségét 2013. január 31. napjával jogutóddal
megszünteti, a Megszüntető Okiratot melléklet szerint jóváhagyja.
b.)Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-LigetfalvaTilaj-Almásháza községek Körjegyzősége 2013. évi, 2013. január 31. napjáig szóló
költségvetését 2907619 FT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon és felhatalmazza a megszüntető okirat aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős: Németh Attila polgármester

Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
3./2013. ( I.30.) sz. KT határozat
a.)Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalacsány-Ligetfalva-TilajAlmásháza
községek Körjegyzőségét 2013. január 31. napjával jogutóddal
megszünteti, a Megszüntető Okiratot melléklet szerint jóváhagyja.
b.)Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-LigetfalvaTilaj-Almásháza községek Körjegyzősége 2013. évi, 2013. január 31. napjáig szóló
költségvetését 2907619 FT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A
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Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon és felhatalmazza a megszüntető okirat aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős: Perge Jánosné polgármester
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
határozatot hozta:

az alábbi

1./2013. ( I.30.) sz. KT határozat
a.) Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalacsány-Ligetfalva-TilajAlmásháza
községek Körjegyzőségét 2013. január 31. napjával jogutóddal
megszünteti, a Megszüntető Okiratot melléklet szerint jóváhagyja.
b.)Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-Ligetfalva-TilajAlmásháza községek Körjegyzősége 2013. évi, 2013. január 31. napjáig szóló
költségvetését 2097619 FT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon és felhatalmazza a megszüntető okirat aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős: Senkó József polgármester
Melléklet Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.) KT határozat
a.) pontjához, Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.) KT
határozat a.) pontjához, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.)
KT határozat a.) pontjához, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.)
KT határozat a.) pontjához

Megszüntető okirat
Zalacsány Község Önkormányzat 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6; Ligetfalva Község
Önkormányzat 8782 Ligetfalva , Petőfi u. 1.; Almásháza Község Önkormányzat 8935
Almásháza , Béke u. 26.; Tilaj Község Önkormányzat 8782 Tilaj, Kossuth u. 10. az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 11.§ (1)
felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 14.§ (2)-(3 szerinti tartalommal az alábbi
megszüntető okiratot adja ki:
1./A költségvetési szerv
Megnevezése: Zalacsány-Ligetfalva – Tilaj-Almásháza Községek Körjegyzősége
Székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6.
2./Megszüntető szerveinek megnevezése székhelye:
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.
Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1.
Almásháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8935 Almásháza, Béke u.
26.
Tilaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8782 Tilaj, Kossuth u. 10.
3./Megszüntető jogszabály:Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdése alapján.
4./A megszűnés módja: Jogutóddal történő megszűnés, beolvadás.
Jogutód: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.
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6./A megszüntetés oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84.-85.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével a közfeladat
ellátását más szervnek írja elő.
7./Közfeladatok jövőbeni ellátása:
7.1/Zalacsány és Ligetfalva települések önkormányzatainak képviselő-testületei az
önkormányzatok működésével, a polgármesterek és a jegyző feladat-és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Sármellék, Szentgyörgyvár és
Zalavár községek Önkormányzataival. Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete és
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok működésével, a
polgármesterek és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati
hivatalt hoznak létre Nagykapornak, Misefa, Padár, Nemesrádó, Bezeréd, Orbányosfa
községek Önkormányzataival.
7.2/Vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében: A működésében és gazdálkodásában
önálló költségvetési intézmény vagyonát a jogutód használatába adja, továbbá a hivatal
jogelődje Zalacsány Körjegyzőség vagyon nyilvántartásában szereplő
Önkormányzat tulajdonát képezik.

ingóságok Zalacsány község

Kötelezettséget szintén a jogutód veszi át.
8./Kötelezettség vállalás rendje:
8.1/A megszűnő intézmény vezetőjének az utolsó kötelezettség vállalás napja, a
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte előtti munkanap, 2013. január 31.
Elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás esetén a jogutód a
felelős. A megszűnő intézmény bevételei és díjai a jogutódot illeti.
8.2/A megszűnő költségvetési szerv 4 fő köztisztviselőjéből 4 fő a jogutódnál
továbbfoglalkoztatásra kerül.
9./ Megszűnés időpontja: 2013. január 31.
Záradék:
Zalacsány-Ligetfalva -Tilaj- Almásháza Községek Körjegyzősége megszüntető okiratát
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3 /2013.(I.30.)
Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3 /2013.(I.30.)
Almásháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013.(I.30.)
Tilaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1 /2013.(I.30.)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Zalacsány, 2013. január 30.
………………………………. ..
Nagy Lászlóné
Zalacsány Község Polgármestere
Polgármestere

………………………………..
Perge Jánosné
Ligetfalva Község

………………………………. ..
Senkó József
Tilaj Község Polgármestere

………………………………..
Németh Attila
Almásháza Község Polgármestere
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…………………………………
Dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Melléklet Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.) KT határozat
b.) pontjához, Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.) KT
határozat b.) pontjához, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.)
KT határozat b.) pontjához, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.)
KT határozat b.) pontjához

Körjegyőség 2013. évi költségvetése
Kiadás
Személyi juttatások
Alapilletmény
Pótlék
Nyelvpótlék
Részmunkaidős
Összesen

1 503 560
232 120
47 400
113 500
1 896 580

Személyhez kapcsolódó költségtérítés
Közlekedési költségtérítés jegyző
Bejáró dolgozók utiköltsége
Összesen

65 000
31 830
96 830

Munkaadói járulék
EHO 24%
Munkaadói járulék 3%
Összesen

455 179
56 898
512 077

Dologi Kiadások
Irodai nyomtatvány
Telefondíj internet
Gázenergia
Villamos energia
Víz és csatorna díj
Egyéb üzemltetési fent.
Pénzügyi szolgáltatás
Áfa
Összesen

40 000
40 000
130 000
60 000
10 000
54 000
5 000
63 132
402 132

Szakfeladat kiadása összesen:

2 907 619

Bevétel
Zalacsány

2 200 327

Tilaj

437 544

Ligetfalva

116 820
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Almásháza

152 928

Összesen:

2 907 619

Az önkormányzat finanszírozása megegyezik az államtól kapott
támogatás összegével.

2. Napirend
Csány László Óvoda 2013. Évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Az intézmény költségvetési tervezetét minden Képviselőtestület előzetesen megkapta. A költségvetést az óvodavezetővel áttekintették,
végrehajtható, de szoros gazdálkodást jelent. Az állami támogatás a bérekre nyújt
fedezetet, a dologi kiadás a fenntartókat terheli. Tilaj és Almásháza részéről- mivel nincs
óvodába járó gyermek- nem kell hozzájárulást fizetni, Ligetfalva 45.186 FT
hozzájárulásra kötelezett, a többi Zalacsány kiadása. Az előterjesztés tartalmazza a 2013.
január 1-jével az államnak működtetésre átadott általános iskola December hónapról
maradt, január hónapban esedékes kiadását- helyettesítés és a dologi kiadások. Az összes
kiadás 666.000 Ft volt, ebből Ligetfalva 6342 Ft, Tilaj 50736 Ft hozzájárulásra kötelezett,
a fennmaradó összeg Zalacsány hozzájárulása.
Napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Csány László Óvoda 2013. évi
költségvetésének elfogadását és az általános iskola januárban esedékes, tavalyi évről
áthúzódó kiadásának finanszírozását.
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta
4./2013. (I. 30.) sz. KT határozat
a.)Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csány László Óvoda
2013. Évi költségvetését 15033 eFT főösszeggel a mellékletnek megfelelően
elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
b.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1. napjától
állami fenntartásba átadott általános iskola 2012. évről áthúzódó kiadásának
finanszírozását 666000 FT összegben elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzatra eső hozzájárulás kifizetésére.
Határidő : folyamatos az a.) pont esetében, azonnal a b.) pont esetében
Felelős: Jagicza Attiláné intézményvezető, Nagy Lászlóné polgármester
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
2./2013. (I. 30.) sz. KT határozat
a.)Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csány László Óvoda
2013. Évi költségvetését 15033 eFT főösszeggel a mellékletnek megfelelően
elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a költségvetés
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végrehajtásáról gondoskodjon.
b.) Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1. napjától
állami fenntartásba átadott általános iskola 2012. évről áthúzódó kiadásának
finanszírozását 666000 FT összegben elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzatra eső hozzájárulás kifizetésére.
Határidő : folyamatos az a.) pont esetében, azonnal a b.) pont esetében
Felelős: Jagicza Attiláné intézményvezető, Németh Attila polgármester
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
4./2013. (I. 30.) sz. KT határozat
a.)Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csány László Óvoda
2013. Évi költségvetését 15033 eFT főösszeggel a mellékletnek megfelelően
elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
b.) Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1. napjától
állami fenntartásba átadott általános iskola 2012. évről áthúzódó kiadásának
finanszírozását 666000 FT összegben elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzatra eső hozzájárulás kifizetésére.
Határidő : folyamatos az a.) pont esetében, azonnal a b.) pont esetében
Felelős: Jagicza Attiláné intézményvezető, Perge Jánosné polgármester
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
határozatot hozta:

az alábbi

2./2013. (I. 30.) sz. KT határozat
a.)Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csány László Óvoda 2013. Évi
költségvetését 15033 eFT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A
Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon.
b.) Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1. napjától állami
fenntartásba átadott általános iskola 2012. évről áthúzódó kiadásának
finanszírozását 666000 FT összegben elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzatra eső hozzájárulás kifizetésére.
Határidő : folyamatos az a.) pont esetében, azonnal a b.) pont esetében
Felelős: Jagicza Attiláné intézményvezető, Senkó József polgármester

Melléklet Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.30.) KT határozat
a.) pontjához, Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.30.) KT
határozat a.) pontjához, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.30.)
KT határozat a.) pontjához, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.30.)
KT határozat a.) pontjához
Csány László Óvoda 2013. évi költségvetése
Óvoda bevétele
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Dologi kiadások támogatása
Óvodaped. bére
Összesen

1 782 000
11 760 000
13 542 000

Kiadása

15 033 122

Különbség (1 491 122 : 33 )

45 186

Ligetfalva 1 fő

45 186

Tilaj

0

8510111 Óvodai nevelés

Személyi juttatások
Alapilletmény
Illetménypótlék
Minőségi munkák
Összesen

8 767 200
480 000
189 000
9 436 200

Személyhez kapcsolódó költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Beiskolázás vezető óvónő
Étkezési utalvány
Összesen

264 000
270 000
300 000
834 000

Munkaadói járulék
EHO 24
Munkaadói járulék 3%
Összesen

2 264 736
283 086
2 547 822

Dologi Kiadások
Irodai nyomtatvány
Könyv folyóirat
Telefondíj internet
Gázenergia
Villamos energia
Víz és csatorna díj
Karbantartás kisjavítás
Kisértékű tárgyi eszközök
Üzemeltetés fentartási kiadásai
Általános forg. adó:
Egyéb kif. adó
Összesen

30 000
30 000
150 000
600 000
300 000
150 000
100 000
100 000
200 000
448 000
107 100
2 215 100
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Szakfeladat kiadása összesen:

15 033 122

Melléklet Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.30.) KT határozat
b.) pontjához, Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.30.) KT
határozat b.) pontjához, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.30.)
KT határozat b.) pontjához, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.30.)
KT határozat b.) pontjához
Általános Iskola finanszírozása
8520011 Ált. iskola
Személyi jellegű juttatások
Helyettesítési díj
Összesen

0
0

Személyhez kapcsolódó költségtérítés
Bejáró dolgozók útiköltsége
Összesen

49 000
49 000

Dologi Kiadások
Áram díj

60 000
400
000
10 000
16 000
131
000
617
000

Gázenergia
Vízdíj
Telefon internet
Áfa
Összesen

666
000

Szakfeladat kiadása összesen:

Hozzájárulás a kiadáshoz:
666 000: 105 fő = 6 342 /fő
Tilaj
: 6 342 x 8 fő = 50 736 Ft
Ligetfalva: 1 fő 6 342 Ft
Zalacsány: 608922 Ft

3. napirend
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Zalacsány- Ligetfalva-Almásháza-Tilaj község Körjegyzősége köztisztviselői
juttatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.
Indokolás:
2013. február 1. napjától Zalacsány Önkormányzat és Ligetfalva Önkormányzat
igazgatási feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal látja el, Tilaj
Önkormányzat és Almásháza Önkormányzat igazgatási feladatait a Nagykapornaki
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 2013. január 31. napjával Zalacsány-Ligetfalva –
Tilaj-Almásháza Községek Körjegyzősége megszűnik, ezért a körjegyzőségen dolgozók
juttatásáról szóló rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Az Önkormányzatoknak majd
az új hivatalokra vonatkozó rendeleteket el kell fogadni.
A képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló alkalmazottait
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: nincs
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: Mötv. Alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg
biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17. §-a szerint az előzetes
hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és
a rendeletet megalkotni.

Hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a rendelet
hatályon kívül helyezését.
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendeletet
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló
alkalmazottait megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről:

Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló alkalmazottait megillető
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juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvény 237 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33 cikk (3) bekezdése alapján a
Zalacsány-Tilaj-Ligetfalva-Almásháza községek Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselőket és
munkaviszonyban álló alkalmazottakat megillető juttatásokról szóló 1./2009.(II.11.) együttes rendelete (
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1 § A R. hatályon kívül helyezve.
2. § (1)E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Zalacsány, 2013. január 30.

Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2013. január 31.

Dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendeletet
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló
alkalmazottait megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről:
Ligetfalva község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló alkalmazottait megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Ligetfalva község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvény 237 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33 cikk (3) bekezdése alapján a
Zalacsány-Tilaj-Ligetfalva-Almásháza községek Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselőket és
munkaviszonyban álló alkalmazottakat megillető juttatásokról szóló 1./2009.(II.11.) együttes rendelete (
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1 § A R. hatályon kívül helyezve.
2. § (1)E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát
veszti.
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(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Ligetfalva , 2013. január 30.

Perge Jánosné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Kihirdetve: Ligetfalva , 2013. január 31.

Dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendeletet
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló
alkalmazottait megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről:
Almásháza község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló alkalmazottait megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Almásháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvény 237 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33 cikk (3) bekezdése alapján a
Zalacsány-Tilaj-Ligetfalva-Almásháza községek Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselőket és
munkaviszonyban álló alkalmazottakat megillető juttatásokról szóló 1./2009.(II.11.) együttes rendelete (
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1 § A R. hatályon kívül helyezve.
2. § (1)E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Almásháza , 2013. január 30.

Németh Attila
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Kihirdetve: Almásháza , 2013. január 31.

Dr. Prótár Henrietta
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körjegyző

Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendeletet
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló
alkalmazottait megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről:

Tilaj község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit és munkaviszonyban álló alkalmazottait megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló
1./2009.(II.11.) együttes rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Tilaj község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
Törvény 237 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33 cikk (3) bekezdése alapján a
Zalacsány-Tilaj-Ligetfalva-Almásháza községek Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselőket és
munkaviszonyban álló alkalmazottakat megillető juttatásokról szóló 1./2009.(II.11.) együttes rendelete (
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1 § A R. hatályon kívül helyezve.
2. § (1)E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Tilaj , 2013. január 30.

Senkó József
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Kihirdetve: Tilaj , 2013. január 31.

Dr. Prótár Henrietta
körjegyző

4. napirend
ZalA-KAR TársulásiMegállapodás módosítás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 2013. június
30.-ig mindenképpen működik, valószínűleg még tovább is. A munkaszervezet megszűnt
2012. december 31. napjával, a társulás működésével összefüggő feladatokat a
zalaszentgróti polgármesteri hivatal látja el, ezért módosítani kell a társulási
megállapodást, melynek elfogadását javasolja.
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Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
5/2013.(I.30.) KT határozat
Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 2/2013. (I. 23.) sz. határozatának
megfelelően a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két példányának
megküldésével a Zalaszentgrót Város Jegyzőjét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u.
1.) értesítse.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: azonnal
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
5/2013.(I.30.) KT határozat
Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 2/2013. (I. 23.) sz. határozatának
megfelelően a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két példányának
megküldésével a Zalaszentgrót Város Jegyzőjét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u.
1.) értesítse.
Felelős: Perge Jánosné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: azonnal
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
3/2013.(I.30.) KT határozat
Almásháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 2/2013. (I. 23.) sz. határozatának
megfelelően a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására
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felhatalmazza a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két példányának
megküldésével a Zalaszentgrót Város Jegyzőjét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u.
1.) értesítse.
Felelős: Németh Attila polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: azonnal
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
3/2013.(I.30.) KT határozat
Tilaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 2/2013. (I. 23.) sz. határozatának
megfelelően a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két példányának
megküldésével a Zalaszentgrót Város Jegyzőjét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u.
1.) értesítse.
Felelős: Senkó József polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: azonnal
Melléklet Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (I.30.)
határozatához, Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (I.30.)
határozatához, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.)
határozatához, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.)
határozatához

KT
KT
KT
KT

ZalA-KAR TÉRSÉGI INNOVÁCIÓS TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 87.§-ban foglalt
felhatalmazás alapján önkéntes Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

A Társulás megnevezése: ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
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2. A Társulás székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 9.
3. A Társulás alapításának éve: 1993. április 1., törzskönyvi bejegyzésének dátuma
1993. április 15. Többcélú kistérségi társulássá való átalakulása 2004. november 10.
törzskönyvi bejegyzésének dátuma 2005. április 27. A Társulás önkéntes társulássá
alakítása a Mötv. IV. fejezete alapján 2013. január 22. A Társulás működése
jogfolytonos.
4.

A Társulás működési területe: a társult önkormányzatok (továbbiakban együtt:
társult önkormányzatok) közigazgatási területe, továbbá – a belső ellenőrzési
feladatok tekintetében – jelen Társulási Megállapodás 1. számú mellékletében
meghatározott települések közigazgatási területe.

5.

A Társulás időtartama: határozatlan.

6. A Társulásban való részvétel: önkéntes.
7.

A Társulás bélyegzője: kör alakú, körben a felirat: ZalA-KAR Térségi Innovációs
Társulás. Középen a felirat: Zalaszentgrót.

8.

A Társulás jogállása: a Társulás jogi személy.

9. A Társulás gazdálkodása: A költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok
szerint. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a zalaszentgróti Polgármesteri
Hivatal látja el.
10. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori Elnöke, annak akadályoztatása esetén
a Társulás mindenkori Alelnöke.
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II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS FELADATAI

1. A Társulás célja: A térség gazdasági és társadalmi fejlesztésének elősegítése, a
társulás működési területéhez tartozó önkormányzatok munkájának segítése, a
térségben élő lakosság életfeltételeinek javítása, valamint a Társulás által felvállalt
feladat-és hatáskörök, hatékony és célszerű ellátása.
A Társulás a cél megvalósítása érdekében az alábbi feladatkörökbe tartozó egyes
feladat- és hatáskörök ellátását biztosítja:
•
•
•

Belső ellenőrzés;
A helyi önkormányzatok területfejlesztéssel és területrendezéssel
összefüggő feladataiban való közreműködés, együttműködés;
Foglalkoztatás.

A Társulás biztosíthatja továbbá az alábbi feladatok ellátását:
• Környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés;
• Közbiztonsági feladatok összehangolása;
• Esélyegyenlőségi programok megvalósítása;
• Ifjúsági ügyek, programok megvalósítása
• Gazdaság-és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom;
• Közművelődési programok szervezése
• Továbbá minden olyan önkormányzati feladatról, amelynek ellátása a
társulás keretein belül hatékonyabban és célszerűbben biztosítható.
A
Társulás
által
ellátandó
feladatok
megvalósításának
minimumkövetelményeit az ágazati törvények határozzák meg.

szakmai

A Társulás feladatai megvalósításának finanszírozását a társult önkormányzatok által
fizetett tagdíjbevételből és egyéb hozzájárulásokból, hazai és európai uniós pályázati
támogatásokból, illetve egyéb bevételekből biztosítja.
A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételei az érintett
önkormányzatokkal kötött megállapodásban kerülnek rögzítésre
2. Belső ellenőrzési feladatok
2.1. A Társulás biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
meghatározott belső ellenőrzési feladatoknak a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szabályainak megfelelő
ellátását.
2.2. A Társulás a zalaszentgróti Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső
ellenőr révén gondoskodik a feladatellátásról a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint.
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2.3.A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társult önkormányzatokkal és
a más járáshoz tartozó önkormányzatokkal, valamint a nemzetiségi roma
önkormányzatokkal kötött – a finanszírozás részleteit is tartalmazó – megállapodás
alapján látja el.
2.4. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat jelen Társulási Megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott önkormányzatoknál és azok intézményeinél látja el.
3.

A helyi önkormányzatok területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő
feladataiban való közreműködés, együttműködés
3.1. A Társulás a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI.
törvény alapján – azokkal együttműködve– segíti a társult önkormányzatok
feladatellátását, így különösen:
3.2. A Társulás a társult önkormányzatok társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztése érdekében:
a) vizsgálja és értékeli a társult önkormányzatok társadalmi, gazdasági és
környezeti helyzetét, adottságait;
b) előzetesen véleményt nyilváníthat a meghirdetett pályázatokra, programokra,
koncepciókra;
c) közreműködhet a társult önkormányzatok kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
d) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához;
e) képviseli a társult önkormányzatokat területfejlesztési ügyekben;
f) koordinálja társulás és más szervezetek együttműködését, együttműködik az
állami és civil szervezetekkel;
g) pályázatot nyújthat be a társult önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó
források igényléséhez.
g.) feltárja az erőforrásokat, meghatározza és értékeli a táj terhelését és
terhelhetőségét, előrejelzéseket készít
h.) a területi adottságok figyelembevételével célszerű hasznosítási javaslatokat
dolgoz ki,
i.) fejlesztési koncepciókat és programokat készít.

4. Foglalkoztatás (különösen közmunkaprogramok megvalósítása)
4.1. A Társulás kezdeményező, szervező és koordináló tevékenységével gondoskodik
foglalkoztatási programok megvalósításáról.
4.2. Foglalkoztatási paktumot működtet. Ennek keretében összehangolja a térség
munkaerő-piaci és foglalkoztatási kezdeményezéseit, és önálló foglalkoztatási
programokat indít.
4.3. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, továbbá a Foglalkoztatási
Paktum feladatait a Társulás a társult önkormányzatokkal és az általa alapított
„Foglalkoztató ZalA-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. segítségével látja el.

19

III. fejezet
A TÁRSULÁS TAGJAI
1. A Társulás tagjai:
• Almásháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Almásháza, Béke u. 26.
képviselő neve:Németh Attila
• Batyk Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Batyk, Fő út 11.
képviselő neve:Adorján Péter Géza
• Döbröce Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Döbröce, Rákóczi u. 2.
képviselő neve: Klujber József
• Dötk Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Dötk, Fő u. 39.
képviselő neve: Boda Istvánné
• Kallósd Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Kallósd, Kossuth u. 19.
képviselő neve: Farkas Andrásné
• Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Körjegyzőség Kehidakustány, Dózsa út 7.
képviselő neve: Lázár István
• Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Kisgörbő Arany út 8.
képviselő neve: Szabó Ferenc
• Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Kisvásárhely, Petőfi u. 7.
képviselő neve:Reicz Jánosné
• Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Ligetfalva, Petőfi út 1.
képviselő neve:Perge Jánosné
• Mihályfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Mihályfa, Kossuth út 57.
képviselő neve: Sélley Géza
• Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Nagygörbő Petőfi út 43.
képviselő neve: Judi Oszkár
• Óhíd Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Óhíd, Petőfi út 3.
képviselő neve: Molnár András
• Pakod Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Pakod, Csány László utca 2.
képviselő neve: Halek László
• Sénye Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Sénye, Jókai út 1.
képviselő neve: Fölföldi László
• Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Sümegcsehi, Petőfi út 1.
képviselő neve: Farkas Zsolt
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Szalapa Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Szalapa, Fő út 49.
képviselő neve: Kiss Csaba
Tekenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Tekenye, Hunyadi u.17.
képviselő neve: Tarsoly Róbert
Tilaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Tilaj, Kossuth út 10.
képviselő neve: Senkó József
Türje Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Türje, Szabadság tér 9.
képviselő neve: Mlinárik László
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Vindornyaszőlős, Dózsa Gy. u. 21.
képviselő neve: Tálosi Zoltán
Zalabér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Zalabér, Rákóczi út 2.
képviselő neve: Zsuppán József
Zalacsány Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Zalacsány, Zrínyi út 6.
képviselő neve: Nagy Lászlóné
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Zalaszentgrót, Dózsa György út. 1.
képviselő neve: Baracskai József
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Zalaszentlászló Kossuth út 18.
képviselő neve: Feketéné Tarpál Ibolya
Zalavég Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: Zalavég, Béke út 6.
képviselő neve: Pék József Csaba

A Társulás és tagjai mindenkori működési évére vonatkozó lakosságszámát a
Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza, amely évente felülvizsgálatra kerül.
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IV. fejezet
A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATA

1. A tagok kötelezettségeket vállalnak a következőkben:
•

•
•

•

•
•

Képviselője útján rendszeresen részt vesznek a Társulás és szerveinek
munkájában, elősegítik a Társulás céljainak és feladatainak
megvalósítását;
Teljesítik a tagdíj-befizetési kötelezettségét;
Teljesítik mindazon kötelezettségeket, amelyeket a vállalt
feladatokhoz, valamint a pályázatokhoz kapcsolódóan a Társulással
kötött megállapodások alapján vállalt;
A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseik
meghozatala előtt az adott kérdésben egyeztet a munkaszervezeti
feladatokat ellátó önkormányzat jegyzőjével,
Támogatják szakapparátusukkal a Társulás tevékenységi körébe
tartozó feladatok megoldását;
Térítésmentesen biztosítják a szükséges adat- és információszolgáltatást;

2. A Társulás kötelezettséget vállal:
•
•
•
•

•
•

A feladatkörébe tartozó ügyekben együttműködik az társult
önkormányzatokkal , szükség esetén adatokat, információt szolgáltat;
A társult önkormányzatokra vonatkozóan terveket, koncepciókat,
információkat összegyűjti, feldolgozza és a tagok részére átadja;
Tájékoztatások, fórumok, műhelyprogramok szervezésével segíti a
társult önkormányzatok feladatainak hatékony megvalósítását,
A társulási megállapodásban megfogalmazott célok megvalósítása
érdekében összegyűjti és elemzi a társult önkormányzatok
tapasztalatait, véleményét szükség esetén azt a megfelelő helyre
továbbítja. Képviseli a társult tagok érdekeit.
A feladatkörébe tartozó ügyekben a nem társult önkormányzatok
részére – térítés ellenében – szolgáltatást végez;
a Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal való
beszámol és tájékoztatja a Társulási Tanácsot;

3. A Társulás keretében ellátott önkormányzati feladatok szervezéséről és igazgatásáról a
Társulási Megállapodás 1. számú melléklete rendelkezik.
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V. fejezet
A TAGSÁGI VISZONY
1.

A társuláshoz való csatlakozás:
1.1. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napján lehet. A csatlakozásról a
települési önkormányzat képviselőtestülete. legalább 6 hónappal korábban,
minősített többséggel dönt, amelyről írásban tájékoztatja a Társulási
Tanácsot. A Társulási Tanács a csatlakozásról minősített többséggel dönt.

2. A Társulás – megszűnik:
2.1. Ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben
szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
2.2. Ha azt a Társulásban részt vevő települések minősített többséggel elhatározzák.
2.3. Törvény erejénél fogva
2.4. Bíróság döntése alapján

3. A tagsági viszony megszűnik:
3.1. Valamennyi fél közös megegyezésével.
3.2. Bármely tag részéről kiválással.
A felmondás érvényességének feltételei:
• Naptári év utolsó napjával, december 31-i hatállyal történhet, továbbá
• A naptári év vége előtt legalább 6 hónappal a kiválásról szóló,
minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatot meg kell
hozni, s a Társulási Tanáccsal írásban közölni kell.
3.3. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott képviselőtestületi döntéssel, kizárással élhet azzal a taggal szemben, aki a vállalt
költségviselését nem teljesíti, magatartásával folyamatosan, vagy súlyosan megsérti
jelen megállapodás rendelkezéseit, avagy céljainak megvalósítását akadályozza. A
rendkívüli felmondást megelőzően a Társulási Tanács legalább két alkalommal,
határidő közlésével hívja fel az érintett képviselő-testületet jelen Társulási
Megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére.
A kizárás a naptári év utolsó napjával szünteti meg a tagsági jogviszonyt.
Rendkívüli felmondás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza.
3.4. A Társulásból való kiválás, kizárás esetén a Társulás tagjai által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak abban az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását.
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása
veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a
társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.
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3.5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A Társulás megszűnése esetén a Társulás vagyonát a
tagok az előző évi tagdíj befizetésének arányában osztják fel egymás között.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás vagyonát elsősorban természetben kell
kiadni. Amennyiben a vagyon természetben való kiadása nem lehetséges, a Társulás
a vagyona értékesítésre kerül. Az értékesítés során a Társulás tagjai elővásárlási
joggal rendelkeznek.
.

VI. fejezet
A TÁRSULÁS SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE
1. A Társulás szervei:
•
•
•

Társulási Tanács;
Operatív Bizottság;
Jegyzői Kollégium.

2. A Társulás tisztségviselői:
•
•

Társulás Elnöke és Alelnöke;
Operatív Bizottság Tagjai;

3. A Társulási Tanács:
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagokból áll. A Társulási Tanács döntéseit
határozattal hozza.
3.1. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• A Társulási Tanács elnökének, alelnökének, az Operatív Bizottság
tagjainak a megválasztása, visszahívása,
• A tagi hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél
megvalósításához szükséges többletforrás) összegének megállapítása,
• Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
• Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulási Tanács minősített többségével hozott döntése szükséges,
• Jelen Társulási Megállapodás módosításának elhatározása, mely
határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükséges,
• Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntésével lép hatályba,
• A Társulás költségvetésének megállapítása, annak végrehajtása, és éves
mérlegének elfogadása, valamint éves munkáról szóló év végi
beszámolójának elfogadása
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• A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
• Területi és országos szervezetekhez való csatlakozás, valamint ezen
szervezetekből való kilépés;
• A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében új
intézményegység létrehozása, illetve gazdálkodó szervezet alapítása,
utóbbi esetben az alapító jogok – alapítás, megszüntetés, átalakítás –
gyakorlása és a szervezet vezetőjének kinevezése, felmentése.
• A Társulás által alapított „Foglalkoztató ZalA-KAR” Nonprofit
Közhasznú Kft. feletti alapítói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése
3.2. A Társulási Tanács ülései:
• A Társulási Tanácsot az Elnök – akadályoztatása esetén az Alelnök –
hívja össze szükség szerint, de legalább évente kettő alkalommal.
• Az Elnök 15 napon belül rendkívüli ülést köteles összehívni, ha:
o a Társulás tagjai egynegyedének az Operatív
Bizottsághoz benyújtott – napirendet tartalmazó –
indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül,
o a
Zala
Megyei
Kormányhivatal
vezetőjének
kezdeményezésére, annak kézhezvételét követő 15 napon
belül.
• A Társulási Tanács valamennyi tagját a kitűzött időpontot megelőzően
legalább 3 nappal, a napirend közlésével, elektronikus úton meg kell
hívni.
• Az ülésen való részvételre vagy valamelyik napirendi kérdés
tárgyalására a tagokon kívül más meghívottakat is fel lehet kérni. Az
ülésen állandó meghívottként jelen van a „Foglalkoztató ZalA-KAR”
Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője
• A társult önkormányzatok jegyzői a társulási tanács ülésén tanácskozási
joggal részt vehetnek.
• A Társulási Tanács ülésén minden tagnak egy szavazata van.
3.3. Határozatképesség, döntéshozatal, minősített többség:
• Határozatképesség: A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a
tagok több mint fele jelen van, és a jelen lévő tagok által képviselt
települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések
lakosságszámának egyharmadát.
• Egyszerű többség: A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak
felét
és
az
általuk
képviselt
települések
lakosságszámának egyharmadát.
• Minősített többség: Minősített többséghez legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő tagok
szavazatának
felét,
és
az
általuk
képviselt
települések
lakosságszámának felét.
• Minősített többség szükséges:
• a zárt ülés elrendelésére;
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• a Társuláshoz történő csatlakozáshoz;
• a Társulásból történő kizáráshoz;
• abban az ügyben, amit a jogszabály illetve a Szervezeti
és Működési Szabályzat meghatároz.
•

A határozatképtelenség, mint elhalasztott ülést 10 napon belül újból
össze kell hívni.

3.4. Jegyzőkönyv:
A Társulási Tanács üléseiről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Az ülés időpontját és helyét;
A határozatképesség megállapítását;
A megjelent tagok illetve meghívottak nevét;
A javasolt, tárgyalt, elfogadott napirendi pontokat;
Az egyes felszólalók nevét, részvételük jogcímét és felszólalásuk
lényegét (ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentős,
azt a felszólaló kérelmére szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni);
A döntési javaslat pontos tartalmát;
A szavazás számszerű eredményét;
A hozott döntéseket, a döntésből kizárt tag nevét, a kizárás okát;
a döntéshozatalban résztvevők számát;
SZMSZ-ben meghatározottakat.

3.5. Hitelesítés:
• A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint
az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat.
• A jegyzőkönyvet az elnök, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
önkormányzat jegyzője, és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag
írja alá.
4. Az Operatív Bizottság:
A Társulási Tanács, saját tagjai sorából a Társulási Tanács ülései közötti időszakban
felmerülő operatív ügyek intézésére, a feladatok koordinálására öttagú vezető
testületet hoz létre, Operatív Bizottság elnevezéssel.
Az Operatív Bizottság elnöke a Társulás Elnöke, helyettese a Társulás Alelnöke, a
tagokat a Társulási Tanács tagjai sorából kétévente választja. Az Operatív Bizottság
tagjai újraválaszthatók.
4.1. Az Operatív Bizottság feladat- és hatásköre:
• Két Társulási Tanács ülése között elvi irányítást gyakorol, szervezi és
vezeti a Társulási Tanács feladatai ellátásához szükséges előkészítő
munkálatokat;
• Társulás gazdálkodásának figyelemmel követése, és az éves
költségvetési beszámoló értékelése.
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4.2. Az Operatív Bizottság üléseit a Társulás Elnöke hívja össze szükség szerint,
valamint a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzat jegyzőjének a
kezdeményezésére. Az Operatív Bizottság ülésein állandó meghívottként részt vesz a
„Foglalkoztató ZalA-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője.
4.3. Határozatképesség:
Az Operatív Bizottság ülése határozatképes, ha legalább három tag jelen van.
Határozatait konszenzus alapján, egyszerű többséggel hozza meg. A témát önálló
kezdeményezéssel a Társulási Tanács elé lehet vinni.
4.4. Jegyzőkönyv:
Az Operatív Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmi és formai
előírásai megegyeznek a Társulási Tanács jegyzőkönyvével.
4.5. Hitelesítés:
Az Operatív Bizottság jegyzőkönyvét a Társulás Elnöke és a munkaszervezeti
feladatokat ellátó önkormányzat jegyzője hitelesítik.
5. Jegyzői Kollégium:
A Társulási Tanács döntéseinek jogi és szakmai megalapozása érdekében Jegyzői
Kollégiumot hoz létre. A Jegyzői Kollégium a Társulás tanácsadó testületeként
működik. A Jegyzői Kollégium hatáskörét és működésének rendjét a Társulási
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában kell szabályozni.

6. A Társulás Elnöke:
A Társulás Elnökét és Alelnökét kétévente a Társulásban résztvevő önkormányzatok
polgármesterei közül választja a Társulási Tanács. Az Elnök és az Alelnök
megválasztására titkos szavazás útján kerül sor.
A Társulás Elnöke:
• A Társulási Tanács felhatalmazása alapján képviseli a Társulást,
amelyekkel a Társulás együttműködik, illetve kapcsolatba kerül;
• Biztosítja az operatív vezetői teendők ellátását;
• Összehívja és levezeti a Társulási Tanács üléseit;
• Összehívja és levezeti az Operatív Bizottság üléseit;
• Ellenőrzi a Társulási Tanács és az Operatív Bizottság határozatainak
végrehajtását;
• A munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzat jegyzőjével aláírja
a Társulás nevében megkötött szerződéseket;
• Ellenőrzi a munkaszervezeti feladatok ellátást;
• Közvetlen felügyeletet gyakorol a gazdálkodás felett;
• Önálló kezdeményezési joga van a Társulást érintő bármely ügyben;
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• Az Elnök a napi ügyekkel (operatív feladatokkal) kapcsolatos
teendőinek egy részét az Alelnökre átruházhatja;
• Kapcsolatot tart a tagtelepülések önkormányzataival, más
együttműködő önkormányzatokkal, járási, megyei, országos,
nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, és mindazokkal, akik
munkájukkal hozzájárulhatnak a társulás céljainak megvalósulásához.
E feladat hatékony és eredményes ellátása érdekében az elnök munkáját
a „Foglalkoztató ZalA-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai
vezetője segíti.

7. A munkaszervezeti feladatok ellátása
A Társulás az operatív feladatok ellátását, valamint a Társulás pénzügyi-gazdasági
feladatait a zalaszentgróti polgármesteri hivatal látja el. A munkaszervezeti
feladatokat ellátó önkormányzat jegyzőjének feladatai különösen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Megszervezi és irányítja a munkaszervezeti feladatok ellátását,
Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, végrehajtása
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása;
Koordinálja és ellenőrzi a feladatok végrehajtásának idejét, módját és
ütemét;
A jogszabályban meghatározottak szerint ellenjegyzi a Társulási Tanács
elnökének valamennyi kötelezettségvállalását;
Gondoskodik az éves költségvetés a jogszabályok szerinti
végrehajtásáról, folyamatosan nyomon követi a finanszírozási
lehetőségek jogszabályi módosulásait;
Gondoskodik a szervezet működési rendjét biztosító szabályzatok
elkészítéséről és azok folyamatos felülvizsgálatáról;
Felel a törvényes működésért, a döntés-előkészítés megalapozottságáért
és a végrehajtás ellenőrzéséért;
előkészíti a Társulási Tanács elé kerülő napirendeket, gondoskodik a
Társulási Tanács működéséhez szükséges adminisztratív feladatok
ellátásáról,
Felelős a szerződések előkészítéséért, figyelemmel kíséri a Társulás
által aláírt szerződések végrehajtását;
Belső ellenőrzési feladatellátás megszervezése, irányítása
A Polgármesteri Hivatal által – a társulás működésével kapcsolatos
feladatokat ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat
gyakorolása;.
jogszabályban, SZMSZ-ben maghatározott egyéb feladatok.
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VII. fejezet
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

1. A Társulás vagyona:
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amely a Társulást illeti meg.
A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Társulási
Tanács gyakorolja.
A Társulási vagyonkezelő a Társulás Munkaszervezeti feladatokat ellátó
önkormányzat jegyzője.
A Társulási Tanács éves költségvetését határozatban állapítja meg.
A vagyon e Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátására
hasznosítható.
A Társulás vagyonát, a Társulás gazdálkodó szervezetének, vagy más személynek,
csak a Társulási Tanács által jóváhagyott szerződés alapján lehet átadni. A vagyon
térítésmentesen csak a Társulás által ellátott feladat ellátásához adható át, egyéb
esetben a vagyon átadása ellenszolgáltatás fejében történhet.
A Társulás vagyona elsősorban a társulás által meghatározott célok és feladatok
ellátásra használható.
A Társulás 500.000 Ft értékhatárt meghaladó vagyonát értékesíteni, kezelésbe adni,
használati jogát átadni csak nyilvános pályázat alapján lehet. A nyilvános pályázat
lebonyolításának részletes szabályait a Társulásra vonatkozó belső szabályzatok
rögzítik.
2. Bevételek:
• A Társulási Tanács által évente megállapított tagdíj;
Az önkormányzatok hozzájárulása a lakosság számának arányában
történik, minden évben az önkormányzatok részére a Magyar
Államkincstár által közölt állandó lakosság január 1-i állapota szerint.
A hozzájárulás 120 Ft/lakos, minimum 15 000 Ft/év. A 100 fő alatti
települések tagdíja 15.000 Ft, amelyen felül további 20 Ft/lakos
hozzájárulást fizetnek tagdíj jogcímen. A hozzájárulás összegét a a
Társulási Tanács az éves költségvetésében állapítja meg. A hozzájárulás
átutalását két részletben, az 50%-ot március 31-ig, a másik 50%-ot
szeptember 30-ig kell teljesíteni.
A hozzájárulás teljesítésére előírt határidő eredménytelen eltelte esetén
a Társulás írásban felszólítja az érintett önkormányzatot a hozzájárulás
teljesítésére. Amennyiben az érintett önkormányzat a Társulás felszólító
levelének kézhezvételét követő 15 napon nem teljesíti a hozzájárulást, a
Társulás az önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott,
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazása alapján
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz a nem
teljesített hozzájárulás beszedésére.
• Az önkormányzatok saját elhatározásán alapuló befizetés;
• Európai Uniós támogatás;
• Állami, pályázati forrás;
• Gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás;
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• A Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből
származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezésből
származó hozadéka.

3. Kiadások:
•

A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési
és egyéb kiadások.

4. A Társulás működésének, gazdálkodásának általános ellenőrzését a Társulás Operatív
Bizottsága végzi. A belső ellenőrzés ellátásáról a Munkaszervezeti feladatok ellátó
önkormányzat jegyzője révén gondoskodik.
5. A Társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére az államháztartásról szóló
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A beszámolót a Társulási Tanács
hagyja jóvá.
6. A Társulás által kötelezettségvállalásra, utalványozásra, valamint a bankszámla feletti
rendelkezésre jogosultak körét, a felsoroltak részletes szabályait A
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének
szabályzata tartalmazza.
VIII. fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.

A Társulásban résztvevő önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörét a
jelen Megállapodás nem érinti.

2.

A Társulásban való részvétel nem zárja ki az egyes tagok más társulásban való
részvételét.

3.

Az egyes fejlesztési projektekhez kapcsolódó szerzői jogok a Társulást illetik
meg. Kivételt képeznek az egyes tagok által önállóan kidolgozott projektek,
amelyeket integrálnak a közös fejlesztési programokba. A tagok vállalják, hogy
ezekben az estekben nem érvényesítenek szerzői jogdíjköveteléseket a Társulással
szemben.

4.

A Társulás tagjai vállalják, hogy egységesen lépnek fel a Társulás tevékenységi
körébe tartozó ügyekben. Bármely érdek- vagy nézetkülönbséget kizárólag belső
egyeztetéssel rendeznek.

5.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak az irányadók.
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6.

Mellékletek:
• 1. sz.: Feladatellátás szervezése és igazgatása a Társulás területén;
• 2. sz.: A Társulásban részt vevő önkormányzatok lakosságszáma, a
Társulás lakosságszáma;
• 3. sz.: A Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi
határozatok.

7.

Függelékek:
• A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának
Szervezeti és Működési Szabályzata;
•

8.

A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a jelen Társulási Megállapodás
jóváhagyásához. A Társulási Megállapodás módosítása esetén a Társulás tagjai
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselő-testületi döntést a Megállapodást
módosító határozat meghozatalától számított legkésőbb 60 napon belül
meghozzák. Ezen kötelezettség nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből
a Társulást esetlegesen érintő fizetési kötelezettség (mulasztási bírság) az érintett
önkormányzatot terheli.

9.

A Társulási Megállapodás akkor lép hatályba, ha azt minden önkormányzat
megtárgyalta, és az elfogadó határozatot megküldi a Társulás Munkaszervezeti
feladatokat ellátó önkormányzat jegyzője részére és a Magyar Államkincstár az
általa vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezeti a módosításokat.

Zalaszentgrót, 2013. január 23.

Almásháza Község Önkormányzatának
polgármestere

Batyk Község Önkormányzatának
polgármestere

Döbröce Község Önkormányzatának
polgármestere

Kallósd Község Önkormányzatának
polgármestere
Kisgörbő Község Önkormányzatának
polgármestere

Dötk Község Önkormányzatának
polgármestere

Kehidakustány Község Önkormányzatának
polgármestere
Kisvásárhely Község Önkormányzatának
polgármestere
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Ligetfalva Község Önkormányzatának
polgármestere

Mihályfa Község Önkormányzatának
polgármestere

Nagygörbő Község Önkormányzatának
polgármestere

Óhíd Község Önkormányzatának
polgármestere

Pakod Község Önkormányzatának
polgármestere

Sénye Község Önkormányzatának
polgármestere

Sümegcsehi Község Önkormányzatának
polgármestere

Szalapa Község Önkormányzatának
polgármestere

Tekenye Község Önkormányzatának
polgármestere

Türje Község Önkormányzatának
polgármestere

Zalabér Község Önkormányzatának
polgármestere

Tilaj Község Önkormányzatának
polgármestere

Vindornyaszőlős Község Önkormányzatának
polgármestere

Zalacsány Község Önkormányzatának
polgármestere
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Zalaszentgrót Város Önkormányzatának
polgármestere

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának
polgármestere

Zalavég Község Önkormányzatának
polgármestere

Záradék:
Jelen Társulási Megállapodást a Társulási Tanács a …../2013.(I. 22.) számú határozatával
jóváhagyta. A jelen módosításokkal ellátott, egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
2013. ………... napján lép hatályba.
A Társulási Tanács 36/2012. (IX.05) sz. határozatával módosított, a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Megállapodása ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

Zalaszentgrót, 2013. január „……”

Baracskai József
Elnök
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FEADATELLÁTÁS SZERVEZÉSE ÉS IGAZGAZÁSA A ZalA-KAR TÉRSÉGI INNOVÁCIÓS TÁRSULÁS
TERÜLETÉN
Feladat megnevezése

Feladatot ellátó

Ellátás időtartama

Belső ellenőrzési feladatok

ZalA-KAR
Térségi 2013. ….-tól határozatlan
Innovációs Társulás- a
zalaszentgróti polgármesteri
hivatal által foglalkoztatott
belső ellenőr révén
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Feladatellátásban
együttműködők
társult önkormányzatok –
Almásháza,
Ligetfalva,
Tilaj,
Zalacsány,
Vindornyaszőlős kivételével
–, továbbá Nagygörbői
RNÖ, Óhídi RNÖ, Türjei
RNÖ, Zalaszentgróti RNÖ,
Pókaszepetk,
Gyűrűs,
Kemendollár, Zalaistvánd,
Vöckönd,
Pókaszepetki
RNÖ

2.SZÁMÚ MELLÉKLET
A TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK
LAKOSSÁGSZÁMA, A TÁRSULÁS LAKOSSÁGSZÁMA
A 2012. JANUÁRI 1-JEI ÁLLAPOT SZERINT
Almásháza

72

Batyk

414

Döbröce

73

Dötk

26

Kallósd

86

Kehidakustány

1093

Kisgörbő

197

Kisvásárhely

58

Ligetfalva

55

Mihályfa

394

Nagygörbő

191

Óhíd

597

Pakod

936

Sénye

48

Sümegcsehi

654

Szalapa

214

Tekenye

480

Tilaj

206

Türje

1682

Vindornyaszőlős

357

Zalabér

730

Zalacsány

1036

Zalaszentgrót

6816

Zalaszentlászló

821

Zalavég

391

Összesen:

17627
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3.

SZÁMÚ MELLÉKLET

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST JÓVÁHAGYÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK
TELEPÜLÉS

HATÁROZAT SZÁMA ÉS DÁTUMA

Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Tilaj
Türje
Vindornyaszőlős
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné polgármester megköszönte a megjelenést
és az együttes ülést 19 órakor berekesztette.

k.m.f.
Nagy Lászlóné
Zalacsány község polgármestere

Perge Jánosné
Ligetfalva község polgármestere

Senkó József
Tilaj község polgármestere

Németh Attila
Almásháza község polgármestere

Dr. Prótár Henrietta
körjegyző
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