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ELİTERJESZTÉS
Gödöllıi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Miután a települések képviselı-testületei-Pécelé is - elfogadták a Társulási Megállapodást a
Gödöllıi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulás 2007. január 25-én
megalakult.
A többcélú kistérségi társulásokról szóló (továbbiakban TK törvény) 2004. évi CVII törvény 1. § (3)
bekezdése alapján az önkormányzati választásokat követı fél éven belül a Társulás tagjainak a
Társulási Megállapodást felül kell vizsgálniuk.
Tekintettel az alakulás óta történt jogszabályváltozásokra, önkormányzati választásokra, az
elnökhelyettesekben történt változásokra, a volt Pest Megyei Közigazgatási Hivatal (jelenleg Pest
Megyei Kormányhivatal) észrevételeire, valamint a napi gyakorlati munka során felmerült
kérdésekre, problémákra - idıszerővé vált a Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítása.
A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanács 2010. december 17-i ülésén megtárgyalta
és elfogadta.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (9)
bekezdése értelmében a Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevı képviselıtestületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges.
A javasolt módosítások alapvetıen technikai jellegőek, tartalmi vonatkozásban nem jelentıs
módosítások. Legfontosabb technikai jellegő módosítás oka, hogy a tisztségviselık, bizottsági tagok
nevei a Megállapodásban szerepelnek, és amennyiben bármely tag, tisztségviselı személyében
változás történne, akkor a Megállapodás módosítása szükséges. A nevek függelékbe helyezésével
egy esetleges személycsere esetén, - melyrıl természetesen a Tanácsot alkotó polgármesterek
döntenek - nem szükséges valamennyi testületnek döntést hoznia.
A további módosítások okai az egyes pontok után zárójelben ismertetésre kerülnek.
A Megállapodás módosítását az alábbiak szerint javaslom:
1. I. 6 pont helyett: A Társulás képviselıje: a Társulás elnöke (az elnök nevét 2. számú
függelék tartalmazza)
2. III. 15. pont a következıvel egészül ki: Társulás tagjait a tagnyilvántartás tartalmazza. A
tagnyilvántartás a megállapodás 1. számú függelékét képezi. A tagnyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
- a település megnevezését,
- a település lakosságszámát
- a belépés idıpontját
- a szavazati jogosultságot és mértéket
- a polgármester nevét
3. III. 19. pont harmadik mondata törlésre kerül. (Az adott mondat ellentmond a TK törvény 5.
§ (2) bek. második mondatában foglaltakkal)
4. IV. 25. pont helyébe a következı mondat kerül: A Társulási Tanács ülésein tanácskozási
joggal részt vevı szervezetek nevét és delegáltjaikat a 3. számú függelék tartalmazza,
továbbá – a széles körő együttmőködés elvére hivatkozva- tanácskozási joggal részt
vehetnek mindazok, akik erre vonatkozó kérésüket írásban az elnöknek benyújtják. (a
delegáló szervezetek neve, delegált személye változó, ezért függelékbe célszerő helyezni.)
5. IV. 28. pontja törlésre kerül. (A mondat a TK törvényben meghatározottakkal nem
összeegyeztethetı.)
Készült: 2011.04.26. 15:01:11
Készítette: fruzsi

elıterjesztés_gödöllıi_többcélú_társulásim
egállapodás_módosítás.doc
1/4

Mentette: fruzsi 2011.04.20. 16:32:00
Utolsó nyomtatás: 2011.04.26. 15:01:00

4/2
6. IV. 29. pontban az alelnök megnevezés elnökhelyettesre módosul.
7. IV. 31. pont helyébe a következı lép:
Tisztségviselık
31. 1 Mandátum: a tisztségviselık mandátuma az önkormányzati ciklus idejére szól. Az
adott önkormányzati ciklus végén, az utolsó ülésén szükséges rendelkezni Társulás
képviseletérıl az új ciklus elsı ülésén történı tisztségviselı választásig.
31. 2 Tisztségviselık:
31. 2. 1 Elnök
31. 2. 2 Az elnök helyettesítésére a Társulás elnökhelyettest, vagy elnökhelyetteseket
választhat.
Az elnök, elnökhelyettes (ek) nevét a 2. számú függelék tartalmazza.
(A tisztségviselık nevét függelékben célszerő megjeleníteni.)
8. A IV. 32. 6 pont a következıre módosul: Az elnök önállóan gyakorolja az aláírási jogokat.
A Tanács üléseinek jegyzıkönyvét az (egyik) elnökhelyettessel, -akadályoztatásuk esetén
valamely Társulási Tanács taggal - együtt hitelesíti. (Közig. Hivatal jelzése alapján a
mondat pontosítása szükséges.)
9. A IV. 32. 7. pont a következıre módosul: gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a
munkaszervezet vezetıje és a társulás fenntartása alá tartozó intézmények vezetıi
vonatkozásában (Közig. Hivatal jelzése alapján a mondat pontosítása szükséges.)
10. IV. 32. 9 pont törlésre kerül. (titkár funkció megszüntetése)
11. IV. 33 pont az alábbiak szerint módosul:
Az elnök, illetve a tagok megnevezése rész törlése kerül. Helyette a következı mondat
szerepel: A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjainak nevét a 4. számú függelék
tartalmazza. (A tagok nevét függelékben célszerő megjeleníteni.)
12. V. 37. pont 2. bekezdésében szereplı mondat a következıre módosul: A Társulás saját
vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulás megszőnése
esetén a vagyon megosztásnak a módja a vagyoni hozzájárulás arányában történik. (Közig.
Hivatal jelzése alapján a mondat pontosítása szükséges.)
13. V. 37. pont a következı bekezdéssel egészül ki: az önkormányzatok vállalt pénzügyi
hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárás: a társulás tagjai részérıl a
pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó
hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat, amely alapján a társulás beszedési megbízást
nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz (jogszabályi kötelezı elem, melyet szükséges a
megállapodásba beépíteni)
14. A V. 42. pont törlésre kerül. (Az aláírás a záradékban rögzítésre kerül.)
15. Záradék a következıre módosul:
A Társulási Megállapodást, valamint módosításait a társult települések képviselı-testületei
elfogadták, az elfogadó határozatok a munkaszervezetnél kerülnek iktatásra. A Tárulási
Megállapodás többször módosított egységes szerkezetbe foglalt változatát a társult települések
polgármesterei és jegyzıi jóváhagyólag aláírják.
16. A Társulási Megállapodás mellékletei és függelékei
1. számú melléklet: Megállapodás Pedagógiai Szakszolgálati feladatokról
2. számú melléklet: Megállapodás Belsı ellenırzési feladatokról
3. számú melléklet: Társulás által vállalt feladatok részletes szabályai
1. számú függelék: Tagnyilvántartás
2. számú függelék: Tisztségviselık
3. számú függelék: Tanács ülésein tanácskozási joggal résztvevık nyilvántartása
4. számú függelék: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
5. számú függelék: Számviteli politika
6. számú függelék: Megállapodás a munkaszervezeti feladatok ellátásáról
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Tisztelt Képviselı-testület!
A megfogalmazott a kiegészítéseket figyelembe véve kérem a határozati javaslat támogatását!
Határozati javaslat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Gödöllıi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása, Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbi pontokban:
1. I. 6 pont helyébe lép: A Társulás képviselıje: a Társulás elnöke (az elnök nevét 2.
számú függelék tartalmazza)
2. III. 15. pont a következıvel egészül ki: Társulás tagjait a tagnyilvántartás tartalmazza.
A tagnyilvántartás a megállapodás 1. számú függelékét képezi. A tagnyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
- a település megnevezését,
- a település lakosságszámát
- a belépés idıpontját
- a szavazati jogosultságot és mértéket
- a polgármester nevét
3. III. 19. pont harmadik mondata törlésre kerül.
4. IV. 25. pont helyébe a következı mondat kerül: A Társulási Tanács ülésein
tanácskozási joggal részt vevı szervezetek nevét és delegáltjaikat a 3. számú függelék
tartalmazza, továbbá – a széles körő együttmőködés elvére hivatkozva- tanácskozási
joggal részt vehetnek mindazok, akik erre vonatkozó kérésüket írásban az elnöknek
benyújtják.
5. IV. 28. pont törlésre kerül.
6. IV. 29. pontban az alelnök megnevezés elnökhelyettesre módosul.
7. IV. 31. pont helyébe a következı lép:
Tisztségviselık
31. 1 Mandátum: a tisztségviselık mandátuma az önkormányzati ciklus idejére szól.
Az adott önkormányzati ciklus végén, az utolsó ülésén szükséges rendelkezni
Társulás képviseletérıl az új ciklus elsı ülésén történı tisztségviselı választásig.
31. 2 Tisztségviselık:
31. 2. 1 Elnök
31. 2. 2 Az elnök helyettesítésére a Társulás elnökhelyettest, vagy
elnökhelyetteseket választhat.
Az elnök, elnökhelyettes (ek) nevét a 2. számú függelék tartalmazza.
8. A IV. 32. 6 pont a következıre módosul: Az elnök önállóan gyakorolja az aláírási
jogokat. A Tanács üléseinek jegyzıkönyvét az (egyik) elnökhelyettesselakadályoztatásuk esetén valamely Társulási Tanács taggal - együtt hitelesíti.
9. A IV. 32. 7. pont a következıre módosul: gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a
munkaszervezet vezetıje és a társulás fenntartása alá tartozó intézmények vezetıi
vonatkozásában
10. IV. 32. 9 pont törlésre kerül.
11. IV. 33 pont az alábbiak szerint módosul:
Az elnök, illetve a tagok megnevezése rész törlése kerül. Helyette a következı mondat
szerepel: A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjainak nevét a 4. számú függelék
tartalmazza.
12. V. 37. pont 2. bekezdésében szereplı mondat a következıre módosul: A Társulás saját
vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulás
megszőnése esetén a vagyon megosztásnak a módja a vagyoni hozzájárulás arányában
történik.
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13. V. 37. pont a következı bekezdéssel egészül ki: az önkormányzatok vállalt pénzügyi
hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárás: a társulás tagjai részérıl a
pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó
hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat, amely alapján a társulás beszedési megbízást
nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz
14. A V. 42. pont törlésre kerül.
15. Záradék a következıre módosul:
A Társulási Megállapodást, valamint módosításait a társult települések képviselı-testületei
elfogadták, az elfogadó határozatok a munkaszervezetnél kerülnek iktatásra. A Tárulási
Megállapodás többször módosított egységes szerkezetbe foglalt változatát a társult települések
polgármesterei és jegyzıi jóváhagyólag aláírják.
16. A Társulási Megállapodás mellékletei és függelékei
1. számú melléklet: Megállapodás Pedagógiai Szakszolgálati feladatokról
2. számú melléklet: Megállapodás Belsı ellenırzési feladatokról
3. számú melléklet: Társulás által vállalt feladatok részletes szabályai
1. számú függelék: Tagnyilvántartás
2. számú függelék: Tisztségviselık
3. számú függelék: Tanács ülésein tanácskozási joggal résztvevık nyilvántartása
4. számú függelék: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
5. számú függelék: Számviteli politika
6. számú függelék: Megállapodás a munkaszervezeti feladatok ellátásáról
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a határozat Társulat részére történı
megküldésére.
Felelıs: a polgármester
Határidı: 15 nap ( a határozat Társulás részére történı megküldésére)

Szöllısi Ferenc
Polgármester
A döntés minısített többséget igényel a 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdése alapján
Az elıterjesztést készítette: Kovács Gergı kistérségi referens, és Jeney Erzsébet irodavezetı
SzMSz-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Dr. Székely Attila jogi elıadó
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:

Dr. Halász Krisztián aljegyzı
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