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a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulás 2017. évben tartott ülésem a Társulási Tanács a mellékelt meghívók 
szerinti napirendi pontokat tárgyalta meg.

A társulás és az intézményei működésével kapcsolatos jelentős mennyiségű 
adminisztratív munkát (munkaszerződések átvezetése, működési engedélyezési 
eljárások lefolytatása, szabályzatok elkészítése és jogharmonizációs nyomon 
követése stb.) a társulás munkaszervezeteként működő Pálházai Közös 
Önkormányzati Hivatal apparátusa végezte el.

A Társulási Tanács üléseinek megtartásához Pálháza városa biztosította a 
személyi és tárgyi feltételeket.

A társulás 2017 évben 3 alkalommal ült össze, melynek során 22 db határozat 
elfogadására került sor.

A meghívók kiküldése mellett továbbra is „rászervezést” igényel az ülések 
határozatképességének biztosítása, ugyanis a polgármesterek egy része nem vesz 
részt az ülésen. Sikerült visszaszorítani azt a szabálytalan gyakorlatot, hogy az 
ülésen nem részt vevő polgármester a jegyzőjét, külsős alpolgármesterét, vagy 
másik település polgármesterét hatalmazza fel a település képviseletével. A 
polgármesterek most már többnyire a képviseletre valóban jogosult delegáltat 
(alpolgármester, képviselő-testület tagja) küldik az ülésre.

A határozatképesség biztosítása érdekében több alkalommal késő délután, 
apparátusunk munkaidejének lejárta utáni időpontra hívtuk össze az ülést, 
tekintettel arra, hogy a polgármesterek többsége nem főállásban látja el tisztségét, 
így is előfordult, hogy több mint fél órát kellett vámunk a határozatképesség 
biztosítása és ezáltal az ülés megkezdése érdekében

A társulási formában történő működtetés miatt közel 40 millió forint kiegészítő 
támogatásra jogosult a települések közössége, illetve több 10 millió forint 
megtakarítás jelentkezik a „társulási létből”.



Ennek, valamint legnagyobb igyekezetünk ellenére mindig van 1-1 olyan 
település (általában ugyanazok), akik azt gondolják, hogy számukra a társulás 
nem biztosítja a remélt előnyöket, hátrányos a számukra, ezért felvetődik az 
önállósodás és kilépés gondolata. 2017 évben Füzér és Pusztafalu települések 
döntöttek úgy, hogy 2018.január 1.-től, 1-1 szolgáltatással kilépnek a társulásból.

A Hivatal és az intézmények munkáját dicséri, hogy a kilépési szándék eddig soha 
nem szakmai érvek miatt merült fel, hanem általában érzelmi alapon (az én 
konyhám, az én orvosom.. .stb), vagy egyéb érdekek alapján történik.

A Társuláshoz 2017 január 1-vel csatlakoztak a Felső - Hegyköz települései 
(Hollóháza kivételével) a háziorvosi és a védőnői alapellátás működtetésével, 
ugyanakkor Füzér kilépet a szociális és gyermekétkeztetés tevékenységével.

A Társulásnak 2017-ben 21 település a tagja (lakosságszám: 8154 fő), melynek 
kötelékében közel 100 fő közalkalmazott dolgozik.

A Társulás finanszírozása 2017. évben a korábbi évekkel ellentétben biztosított 
volt, tekintettel arra, hogy a települések majd mindegyike betartotta az év elején 
kötött külön megállapodást. Az éven egy alkalommal Füzér település ellen kellett 
inkaszót kibocsátani, fizetési kötelezettségének súlyos elmulasztása miatt.

A Társulás részéről 2016-2017 évben a Társadalmi Operatív Program (TOP) és 
Vidékfejlesztési Program (VP) keretében összesen 5 db pályázat került 
benyújtásra:

© VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című kiírás „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” alapjára Konyhafejlesztés Pálházán (Hegyközi 
Általános Iskola). Benyújtás éve: 2017. Döntés: folyamatban

o TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése”. Benyújtás éve: 2016. Döntés: folyamatban

o TOPA. 1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
Benyújtás éve: 2017. Döntés: folyamatban

o VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámmal meghirdetett „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,



karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” alapjára. 
Benyújtás éve: 2017. Döntés: folyamatban

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Pálháza, 2017. decem ber 4.
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