
ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

2013. május 30-án tartandó ülésére 
 

 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

jogszabályváltozásból eredő módosítására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítani, a törvény hatálybalépését követő hat hónapon 
belül, azaz 2013. június 30-áig.  
 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezete tartalmazza a 
helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást. Az Mötv. rendelkezései szerint 
2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek, melyeket e 
törvény rendelkezései alapján felül kell vizsgálni.  
 
A felülvizsgálat egyaránt érinti a jogi személyiséggel nem rendelkező, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 8-9. § rendelkezései alapján létrejött önkormányzati társulásokat, a jogi 
személyiséggel rendelkező, a Ttv. 16. § rendelkezései alapján létrejött, és a törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati társulásokat, valamint a többcélú kistérségi 
társulásokat. 
 
Az Mötv. rendelkezései alapján a tagok szabadon dönthetnek a megszüntetésről, kiválásról, 
módosításról azzal a kikötéssel, hogy 2013. július 1. után belső szabályaik nem lehetnek 
ellentétesek az Mötv. IV. fejezetében foglaltakkal. 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása esetében is megtörtént a Társulási Megállapodás 
felülvizsgálata, mely tartalmazza az Mötv. a helyi önkormányzatok társulásairól szóló fejezete 
alapján a módosításokat.  

 
A fentiek alapján szükséges a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat 
 
 

……/2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
jogszabályváltozásból eredő módosításáról 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú 
mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 
jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített 
többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.  

 
2.) Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József 

polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 

Határid ő: 2013. július 1.  
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
  Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája 
 3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

  Szociális és Integrációs Osztálya 
  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

 4. Irattár 
 
 
Szajol, 2013. május 23. 
 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 

 


