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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
1. § (3) bekezdése kimondja, hogy többcélú kistérségi társulások megállapodásukat 
felülvizsgálják, amennyiben abban változás következik be.  Továbbá a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXVIII. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzati társulás állami 
köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el, mely érdekében a társulási 
megállapodást 2012. december 15-éig felülvizsgálja. 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felülvizsgálja az 
Együttműködési Megállapodását, a módosításokat átvezeti, melyet a társulás tanácsa 
határozattal hagy jóvá. A változásokat követően valamennyi tagönkormányzat köteles az 
együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyni. 
 
A határozati javaslatban az Együttműködési Megállapodás módosítása fejezetenként és 
feladatonként kerül megnevezésre. Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása, melyben 
jelölésre kerültek a törlendő részek és dőlt betűkkel a módosítás.  
 
A megállapodás terjedelmi okok miatt nem kerül kiküldésre, az  intézmény-felügyeleti irodán 
a megállapodás megtekinthető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembe vételével támogatni szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítását megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodásában átvezetésre kerüljenek a felülvizsgálatnál 
megállapításra kerülő módosítások, az alábbiak szerint:  
 
1.) I. fejezet Általános rendelkezés  
3.pont az 1 elnökhelyettes és a munkaszervezet vezető rész törlésre kerül 
 
2.) II. fejezet A társulás célja és feladata 
Az alábbi feladatok törlésre kerülnek: 

- nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai 
nevelés-oktatás, 

- óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, 
- gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, 

kollégiumi, pedagógiai szakmai szolgáltató feladatok, 
- pedagógiai szakszolgáltatás (logopédia, nevelési tanácsadás, gyógy-

testnevelés, iskolapszichológus) 
- pályaválasztási tanácsadás, 
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- települési hulladékok kezelése, 
- ápoló-gondozó otthoni és intézményi ellátás 
 

3.) III/B. fejezet Ágazati feladatok 
− Közoktatási feladatok rész törlésre kerül 
− Hulladékgazdálkodási feladatok rész törlésre kerül 
− Az ellenőrzési feladatoknál a Társulás és a Társulás belső ellenőrzési egysége 

helyébe a „Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége lép” 
− Munka és tűzvédelmi feladatoknál az 1.pont az alábbiak szerint módosul: A 

Társulás Kistérségi Irodájának helyébe Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala lép 

− Informatikai feladatoknál az 1.pont az alábbiak szerint módosul: A Társulás 
Kistérségi Irodájának helyébe Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala lép 

−  
4.) IV. fejezet A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 
A tagsági jogviszony keletkezése című részben a 4. pont az alábbiak szerint módosításra 
kerül: A Tárulás tagjainak nyilvántartását Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala vezeti. 
 
5.) V. fejezet A TÁRSULÁS SZERVEI című részből a Társulás Munkaszervezete törlésre 
kerül 
 
6.) VII. fejezet A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE című részből az 5. pont törlésre kerül 
 
7.) VIII. fejezet A TÁRSULÁS ELNÖKE 
 
2.pont törlésre kerül 
3.pont A Társulás Elnökének feladata: 

- közvetlenül felügyeli a munkaszervezet munkáját, törlésre kerül 
- elkészítteti a társulás és a munkaszervezet működéséhez szükséges 

szabályzatokat. A munkaszervezet szó törlésre kerül 
 
8.) XII. fejezet A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE  
A cím az alábbiak szerint módosításra kerül:  
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 
1. Az első mondat az alábbiak szerint módosul: A Társulás az együttműködési 
megállapodásban vállalt tevékenységek, feladatok megszervezését és végrehajtását Komló 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Komló Város Önkormányzata látja el.  
A második mondat törlésre kerül.  
A Társulás Tanácsára vonatkozó felsorolás törlésre kerül 
2.-4. pontok törlésre kerülnek 
5. A feladatellátás tükrében módosításra kerül 
A fejezet utolsó két bekezdés törlésre kerül. 
 
9.) XIII. fejezet A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
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2.-3. pont összevonásra kerül 
6. pontban a Társulás Munkaszervezete Vezetője helyébe Társulás Elnöke lép 
11. pont második mondata törlésre kerül 
 
A Függelékből a következők törlésre kerülnek: 
Közoktatás 
Hulladékgazdálkodás 
 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2012. december 10. 
 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
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