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Tárgy: Gyepmesteri tevékenység közös fenntartása
A gyepmesteri tevékenység ellátása Hévíz város, Alsópáhok és Felsőpáhok községek
önkormányzatainak feladatellátó társulása keretében történik 2004. évtől folyamatosan. A
társult önkormányzatok (Hévíz, Alsópáhok és Felsőpáhok) között a hatályos 2005. február 21én aláírt társulási megállapodás alapján a megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyepmester
tevékenységének költségeit a három település közösen viseli.
2010. évben a gyepmesternek járó megbízási díj nem változik (havi bruttó 66.000 Ft). A
megbízási díj és közterheinek, valamint a szintén változatlanul maradó 11.000 Ft
költségtérítés megfizetésének módja (költségviselés Hévíz 75%, Alsópáhok, Felsőpáhok 12,512,5%-os arányban) nem változik, a költségek fedezete rendelkezésre áll.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a gyepmesteri tevékenység társulási formában történő
ellátása beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így célszerű a társulási megállapodás további
egy évvel történő meghosszabbítása 2011. március 31. napjáig.

Határozati javaslat:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység közös
fenntartására a 2005. február 21. napján megkötött és többször módosított társulási
megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
A társulási megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1)
bekezdésében foglalt meghatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezései szerint
Hévíz, Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyen működő társulás közös fenntartásában
állapodnak meg határozott időtartamra, 2011. március 31. napjáig.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: Németh Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyrészről
Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) képviselője
Vértes Árpád polgármester,
másrészről
Alsópáhok Község Önkormányzat Képviselőtestülete (8394 Alsópáhok, Fő u. 65.)
képviselője Czigány Sándor polgármester,
Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselőtestülete (8380 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.)
képviselője Németh Sándor polgármester között az alábbi feltételekkel:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a 2005. február 21. napján aláírt és 2005. június 21.,
2006. február 17., 2007. február 20., 2008. február 25. és 2009. február 27. napján módosított
társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
2. A társulási megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1)
bekezdésében foglalt meghatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezései szerint Hévíz,
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyen működő társulás közös fenntartásában állapodnak meg
határozott időtartamra, 2011. március 31. napjáig.”
3. A társulási megállapodás jelen megállapodással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.

Záradék: A társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
az alábbi határozataikkal hagyták jóvá:
Alsópáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Hévíz, 2010.

Czigány Sándor
polgármester

Vértes Árpád
polgármester

Németh Sándor
polgármester
A gyepmesteri tevékenység közös fenntartására kötött társulási megállapodás módosítása

