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ELŐTERJESZTÉS 

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. február 15-i ülésére 

A társulás egyes feladatainak szüneteltetéséről 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának IX. A társulás tagjai 

által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás fejezete tartalmazza 

azon rendelkezéseket, melyek szabályozzák a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő 

önkormányzatokkal szembeni eljárás menetét. 

A fejezet 6. pontja alapján a Társulás elnöke a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő 

önkormányzat eredménytelen felszólítását követően a társult település által igénybe vett 

szolgáltatáshoz történő települési hozzáférést felfüggesztheti. 

 

A 2016. évi költségvetési határozat 29.§ (3) bekezdése alapján a hátralékkal rendelkező 

önkormányzatnak 2016. március 31-ig kell hátralékát teljesítenie. 

 

A Társulási Megállapodásnak megfelelően a több éve tagdíj hozzájárulást nem teljesítő 

önkormányzatok esetében a hivatkozott fejezet szerinti eljárás megindítása indokolt. A feladat 

ellátás szüneteltetésére az érintett önkormányzatoknál a belső ellenőrzési feladatnál kerülne 

bevezetésre 2016. március 31-ét követően. A feladat ellátás szüneteltetéséről a Somogy 

Megyei Kormányhivatal értesítésre kerül. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás egyes feladatainak 

szüneteltetéséről szóló határozatot megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:  

 

1) Felhatalmazza a Társulás Elnökét a Társulási Megállapodás IX. A társulás tagjai által 

vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás fejezetben foglalt 

eljárás lefolytatására a 2015. december 31-ét megelőzően keletkezett tagdíj és 

önkormányzati hozzájárulás hátralékot 2016. március 31-ig nem teljesítő 

önkormányzatokkal szemben. 

 

Felelős: társulási tanács elnöke 

Határidő: 2016. április 30. 

 

 



2) Felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy az eljárás eredménytelen lefolytatása esetén a 

társult település által igénybe vett szolgáltatásokhoz történő települési hozzáférést 

függessze fel a belső ellenőrzési feladatok tekintetében. 

 

Felelős: társulási tanács elnöke 

Határidő: 2016. május 13. 

 

3) Felkéri a Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy az adott önkormányzat 

tekintetében a belső ellenőrzési feladat szüneteltetésről értesítse a Somogy Megyei 

Kormányhivatalt. 

 

Felelős: munkaszervezet vezető  

Határidő: 2016. május 27. 

 

 

Marcali, 2016. február 8. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 


