
 

Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2013.(V.31.) 

határozata a körzeti védőnői feladatok ellátásra létrehozott társulás 

megszüntetéséről 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a)  2013. június 30-tól hatályon kívül helyezi 9/1998.(IV.28.) 

határozatát, 

b)  a csatolt tervezet szerint elhatározza a körzeti védőnői feladatok 

ellátására létrehozott társulás közös megegyezéssel történő 

megszüntetését. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

megszüntetésének aláírására. 

 

Határidő:  2013. június 15. 

Felelős:  Gasparics Győző Sándor polgármester 

 

 

T E R V E Z E T  

Védőnői feladatok ellátására kötött 

MEGÁLLAPODÁS 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

Az 1. pontban részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei körzeti védőnői 

feladatok ellátására a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ának rendelkezései szerint létrehozott társulás 

megszüntetéséről állapodnak meg az alábbiak szerint: 

 

1.) Rédics Község Önkormányzata (székhely: 8978 Rédics, Vasút u. 10.), 

Belsősárd Község Önkormányzata (székhely: 8978 Belsősárd, Petőfi u. 18.), 

Bödeháza Község Önkormányzata (székhely: 8969 Bödeháza, Kossuth u. 27.), 

Gáborjánháza Község Önkormányzata (székhely: 8969 Gáborjánháza, Béke u. 2.), 

Gosztola Község Önkormányzata (székhely: 8978 Gosztola, Bánffy Miklós tér 1.), 

Külsősárd Község Önkormányzata (székhely: 8978 Külsősárd, Kossuth u. 18.), 

Lendvadedes Község Önkormányzata (székhely: 8978 Lendvadedes, Kossuth u. 3.), 

Szijártóháza Község Önkormányzata (székhely: 8969 Szijártóháza, József A. u. 1/A.) és 

Zalaszombatfa Község Önkormányzata (székhely: 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 2.) 

a képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntésével a Rédics Község 

Önkormányzata által fenntartott védőnői szolgálat útján a körzeti védőnői feladatok 

ellátása céljából Rédicsen, 1998. április 30-án kötött társulási megállapodást 2013. június 

30-i hatállyal hatályon kívül helyezik, a társulást 2013. június 30-i hatállyal közös 

megegyezéssel megszüntetik. 

2.) A társulás megszüntetésének oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete szerint a helyi önkormányzatok 

csak jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. Az Mötv. 146. § 

(1) bekezdése értelmében a 2013. január 1. előtt kötött önkormányzati társulási 

megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és az Mötv. rendelkezéseinek 

megfelelően módosítják 2013. július 1-ig. A Rédics Község Önkormányzata által nyújtott 

területi védőnői szolgáltatás jogi személyiségű társulás formában történő ellátása nem 

indokolt, a feladat-ellátásról az érintett önkormányzatok ellátási szerződést is köthetnek, 

ezért indokolt a jogi személyiség nélküli társulás megszüntetése. 



3.) A Rédicsi Védőnői Szolgálat költségeinek további finanszírozására feladat-ellátási 

szerződés keretében kerül sor. Felek megállapodnak abban, hogy az e társulásból adódó 

kötelezettségeikkel a védőnői feladatok ellátásra kötendő ellátási szerződés alapján, a 

2013. évi beszámoló során számolnak el, az elszámolást követően a megszüntetett 

megállapodás tekintetétben egymással szemben követelésük nem marad. 

 

Ezen megállapodás-megszüntetést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 


