Paks Város Önkormányzata K’pviselő-testülete
2019. március 13-i üL~sónek
12.3. napirendi pontja
Tárgy: Fadd ős Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadá: Szabó Péter polgármester
Tisztelt K4pviselő-testület!

Fadd Nagyközség Önkormányzata, Bogyiszló Község Önkormányzata, Dunaszentgyörgy
Község Önkormányzata, Gerjen Község Önkormányzata, Medina Község Önkormányzata,
Őcsény Község Önkormányzata, Szedres Község Önkormányzata és Tengelic Község
Önkormányzata 2016. március 24-én hozta Létre a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulást a
kóbor állatokkal, állati hu[lákkal, maradványokkal kapcsolatos kötelező önkormányzati
feladatok ellátása és az ehhez szükséges korszerű infrastruktúra (gyepniesteri telep) kiépítése
célj á b ól.
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 5-én megtartott ülésén
akként döntött, hogy ki kíván válni a Társu[ásból és el is juttatta erről szóló 117/2018. (VI. 05.)
számú határozatát a Társuláshoz.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 89. 5(1) és (2) bekezdése, valamint a Társulási megállapodás VI. fejezetének 4. és 5.
pontja értelmében a Társulásból kivá[ni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló
döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a
Tanácsot értesíteni kell.
A kiválás miatt szükséges a Társulási megállapodás módosítása.
Az Mötv. 88. 5(2) bekezdése szerint a társulási megállapodás módosításához a társulásban
résztvevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősítetttöbbséggel
hozott döntése szükséges.
A Társulás megállapodás III. fejezet 9. pontjának a) alpontja kimondja, hogy a Tanács
minősített többséggel dönt a társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséről.
A Társulási megállapodás VI. fejezetének 11. pontja rögzíti, hogy a Társulásból történő kiválás
esetén a tag által bevitt vagyonnal el kell számolni. Tekintettel arra, hogy a tagok jelenleg az
éves működési hozzájárulást (1 Ft/lakos/év) teljesítik, bevitt vagyonról nem lehet beszélni és
ebből adódóan elszámolási kötelezettség sem keletkezett a Társulás és a kilépő tag között.
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határidőben meghozta és eljuttatta
döntését a Társulás számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
támogatását.

Hat~rozati javaslat:
1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Őcsény Község Önkormányzatának a Fadd
és Környéke Gyepmesteri Társulásból 2019. január 1-jei hatállyal történő kiválását
tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontnak megfelelően módosított
társulási megállapodás aláírására és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére
Felelős: Szabó Péter polgármester
Hat’ridő: 2019. március 31.

Sza ó Péter
pQlgármester

