Előterjesztés
Tárgy: Ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozott önkormányzati társulás
megállapodásának felülvizsgálata, szolgáltatási szerződés megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
Fadd Nagyközség Polgármestere előterjesztésében az alábbi javaslatot tette az ebrendészeti
telep közös fenntartására irányuló társulásra vonatkozóan.
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 1465. § (1) bekezdése értelmében a korábban kötött társulási megállapodásokat felül
kell vizsgálniuk, és a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően 2013. június 30. napjáig
módosítaniuk kell. Amennyiben a társulás nem jogi személyiségű társulás, és a feladatellátást
a társult önkormányzatok továbbra is társulási formában kívánják ellátni, akkor át kell
alakítani jogi személyiségű társulássá. Ha ez mégsem történik meg az adott határidőig, akkor
a társulást meg kell szüntetni, vagy a társulás a törvény erejénél fogva megszűnik,
tevékenységet nem folytathat.
A Mötv. 87. §-a értelmében 2013. január 1. napjától a helyi önkormányzatok képviselőtestületei egy vagy több önkormányzati feladat – és hatáskör, valamint a polgármester és a
jegyző államigazgatási feladat –és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb ellátása céljára
kizárólag jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. A helyi önkormányzatok
kötelező feladatkörébe tartozó kóbor ebek befogására, megőrzésére, értékesítésre vagy
ártalmatlanná tételére, ebrendészeti telep közös fenntartására 2012. május 31-én 12
önkormányzat (Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert, Harc, Kistormás, Kölesd,
Medina, Sióagárd, Szedres, Tengelic, Tolna) települések önkormányzatainak képviselőtestületei Fadd gesztorságával jogi személyiség nélküli társulást hoztak létre.
Megvizsgáltuk a társulási feladatellátás további működtetésének lehetőségeit. Úgy látjuk,
hogy az új társulási formában a feladatellátás bonyolultabbá, nehézkesebbé válna, ezért
javasoljuk a társulási megállapodás 11. a) pontjában foglaltak szerint a tagok elhatározása
alapján történő megszüntetését 2013. június 30. napjával.
Fadd nagyközség továbbra is fontosnak tartja a feladat ellátását, de a jogi keretek adta
lehetőségként javasoljuk az igénybevevő települések és Fadd Nagyközség Önkormányzata
közötti szolgáltatási szerződéses formát. A szolgáltatási díj 2 tényezőből, alapdíjból, egyfajta
rendelkezésre állási díj (a korábbi társulási tagdíjból, azaz a lakosságszám arányosan számolt
éves átalánydíj); valamint a ténylegesen befogott ebek után felszámított egyszeri, ténylegesen
felmerült költségekből áll. Az alapdíj, vagyis éves rendelkezésre állási díj, átalánydíj a
szerződés megkötését követően kiállított számla alapján fizetendő.
Javasoljuk, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodás 11. a)
pontja alapján mondják ki a társulás megszűnését és a Polgármester úr a szerződéses ajánlattal
keresse meg a tagtelepülések polgármestereit a feladatellátás további folytatásáról.
Nyilatkozzanak, hogy elfogadják-e a szolgáltatási átalánydíjas szerződéses formát. Ennek
hiányában az ebrendészettel kapcsolatos teljes foglalkoztatást nem tudjuk a továbbiakban
fenntartani.”
Mindezekre tekintettel javasolom a társulás megszüntetését visszamenőleg 2013. június 30.
napjával, egyidejűleg a szolgáltatási szerződés elfogadását és megkötését Fadd Nagyközség
Önkormányzatával.
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Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Tengelic 2013. október 14.
Gáncs István
Polgármester

Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok kötelező
feladatkörébe tartozó kóbor ebek befogására, őrzésére, értékesítésére vagy ártalmatlanná
tételére, ebrendészeti telep közös fenntartására irányuló Fadd Nagyközség Önkormányzatával
2012. május 31. napjával kötött Társulási Megállapodást 2013. június 30. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
2. A képviselő-testület szolgáltatási szerződést köt a település közigazgatási területén, a
közterületeken, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő területeken a kóbor állatok,
elsősorban a kóbor ebek befogására, és az állatok karanténba helyezésére, megfelelő állattartó
telepre történő beszállítására, átadására Fadd Nagyközség Önkormányzatával, mely szerződés
2013. július 1. napján lép hatályba.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester
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