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Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 
Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
 
 
Szám: 5730-3 /2011. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A ……………………………… Képviselő-testület 
2011. június 15-én tartandó ülésére 

 
 
N a p i r e n d :   Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 
 
E l ő a d ó :          Zsombok Lajos polgármester/elnök 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kedvezőbb finanszírozhatóság érdekében indokolt a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
intézmény fenntartói jogának átadása. 
 
Erre való tekintettel, javaslom a tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ fenntartói társulást, amelyet 2003. január 28-án alapítottunk, a 
társulási megállapodás 10.1. a) pontja alapján a társulásban részt vevő Képviselő-testületek 
közös megegyezésével szüntesse meg. 
 
A társulási megállapodás 11. pontja rendelkezik a társulás megszűnése esetén az elszámolás 
rendjéről: 
 
„A társulás megszűnésére vonatkozó elszámolás rendje: 
 
1. A  társulás megszűnése esetén, a hitelezők tartozásának kiegyenlítése után a társult 
önkormányzatok közös vagyonát az önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell 
felosztani és megállapodásba kell foglalni. 
 
 2. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a közfeladatok ellátását veszélyeztetné, ezért a közös tulajdon 
megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan 
polgárjogi megoldásokat alkalmaznak, mint későbbi, halasztott fizetés, csere.” 
 
A társulás közös tulajdonnal nem rendelkezik. 
 
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetését Lengyeltóti Város Önkormányzat költségvetési 
rendelete tartalmazza. 2011. július 1. átszervezést követően Lengyeltóti Város Önkormányzat 
költségvetési rendeletét módosítani szükséges, mivel a továbbiakban az Alapszolgáltatási 
Központ fenntartójában változás történik. 
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Az egymás közti elszámolásra (normatívák, létszámok) 2011. június 30-i hatállyal 2011. 
augusztus 31-i határidőt javasolok jóváhagyni. A határozathoz minősített többségű 
döntéshozatal szükséges (ÖTV. Tv. 15. § (1)). 
 
Kérem az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
……………………………. Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ fenntartói társulást 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti. 
A társult tagok 2011. június 30-i hatállyal 2011. augusztus 31-ig a társulás megszüntetése 
miatt egymással elszámolnak. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 7. 
 
 
            Zsombok Lajos 
           polgármester 
 Az előterjesztést készítette: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
         jegyző 


