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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 20. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 
felülvizsgálta. 
 
A felülvizsgálat szerint a társulási megállapodás szabályainak pontosítása indokolt az alábbi 
esetben: 
 
A társulási megállapodás 7. pontja sorolja fel az irányítási jogokat, ahol elsőként az alapítói 
jogok kerülnek említésre.  
 
2010. augusztus 15-étől a költségvetési szervek tekintetében az irányítási jogokat az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 93. §-a 
szabályozza. E törvény 93. § (1) bek. a) pontja az alapítói jogok között az alapító okirat 
módosítását, valamint a megszüntető okirat kiadását és módosítását is meghatározza. (E 
módosításokat a 2010. évi XC. törvény iktatta be.) 
 
Fentiek miatt a társulási megállapodásban az alapítói jogok között az alapító okirat 
módosítását, valamint a megszüntető okirat kiadását és módosítását is fel kell sorolni. 
 
 
A fent leírtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, az 
alábbiak szerint: 

 
Határozati javaslat: 

 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiakban módosítja: 
 
 
 
 



A.) A megállapodás 7. pontja (Irányítási jogok) első bekezdés: 
 

- költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv 
alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
(alapítói jogok) 

 
 
szövegrész helyébe 

 
 
- költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv 

alapító okiratának kiadása és módosítása, megszüntető okiratának kiadása és 
módosítása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (alapítói jogok) 

 
 
szövegrész kerül. 
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