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Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

2012. november 29-ei ülésére 

7. napirend 

Tárgya: A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
társulási megállapodás módosításának jóváhagyása. A társulából 
történő kilépési szándék bejelentése. 

Előadó: Margruber János jegyző 

Melléklet: Társulási előterjesztés és mellékletei 

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 
nyilvános minősített többségű 

nyílt szavazást igényel. 

 



 

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű nyílt 

szavazást igényel. 

MMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  
JJEEGGYYZZŐŐJJÉÉTTŐŐLL  

2234 Maglód, Fő utca 12. 
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-ei ülésére 

7. napirend: A  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  társulási 
megállapodás  módosításának  jóváhagyása.  A  társulából  történő  kilépési  szándék 
bejelentése. 

Előadó:  Margruber János jegyző 

Melléklet:  Társulási előterjesztés és mellékletei 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2012. 
november 8-ai ülésén módosította a társulási megállapodást.  

A társulási megállapodás módosításának indokolását a társulási ülésre készített előterjesztés 
tartalmazza. 

Kérem, hogy a módosítást a mellékelt határozati javaslat szerint szíveskedjenek elfogadni. 

Ugyancsak javasolom, hogy a Képviselő–testület határozatban jelentse be a társulásból törtőnő 
kilépési szándékát, 2013. június 30-ai hatállyal. 
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HHaattáárroozzaatt ii    jj aavvaass llaatt   

Maglód Város Önkormányzat Képviselő‐testülete – a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. 
évi  LXV.  törvény  (Ötv.)  43.  §‐ában  és  a  helyi  önkormányzatok  társulásáról  és 
együttműködéséről  szóló 1997. évi CXXXV.  törvény 4. §  (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a 

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
(2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65‐67.) 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tabányi Pál polgármester 
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Maglód, 2012. november 21. 

Tisztelettel: 

 Margruber János 
 jegyző
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HHaattáárroozzaatt ii    jj aavvaass llaatt   

Maglód  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  –  a  Monor  és  Térsége  Többcélú 
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Társulási  megállapodásának  4.1.2.  és  4.2.1.  pontjára 
hivatkozva  –  bejelenti  kiválási  szándékát  a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati 
Kistérségi Társulásból. A kiválás napja: 2013. június 30. 

A Képviselő‐testület  felkéri a polgármestert, hogy  jelen határozat megküldésével a kiválási 
szándékról értesítse a Társulási Tanácsot. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tabányi Pál polgármester 



 

 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.  
Telefon: (29) 413-219 

iroda@monorikisterseg.hu 
________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
  
  

 Előterjesztés 
 
 

a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. 
november 8-i rendkívüli ülésére 

 
 

Tárgy: 
 
 

Javaslat a Társulási megállapodás módosítására  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előkészítő: Munkaszervezet 
 
Véleményezte: Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Előadó: Pogácsás Tibor 
 elnök 
 sk. 
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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A jelenleg hatályos Társulási megállapodás legutóbbi módosításai 2012. 
augusztus 9-én léptek hatályba.  
A társulások működését 2013. január 1-től a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
IV. fejezete szabályozza. A társulások a jövő évi együttműködéseihez az új 
szabályozásnak megfelelően 2013. június 30-ig kell felülvizsgálni, illetve 
módosítani a társulási megállapodásokat. 
A Mötv. 89. § (1) bekezdése szerint: 
 
„A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó 
napjával lehet, ha a törvény vagy a társulási megállapodás másként nem 
rendelkezik” 
 
Ahhoz, hogy a tagok lehetőséget kapjanak az év közbeni kilépéshez, a 
társulási megállapodás módosítása szükséges. 
 
Az év közbeni kilépés és az ehhez kapcsolódó elszámolás, a felosztható 
vagyon felosztási elvét szükséges átvezetni a hatályos megállapodáson: 
 

1.) A társulási megállapodás 4.1.2. pontja az alábbiak szerint 
kiegészül: 

A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból 
kiválni a települési önkormányzat képviselő-testülete által 
meghozott döntést követően 6 hónapra lehet. 

 
2.) A Társulási megállapodás 4.2.1. pontját az alábbiak szerint 

javasoljuk módosítani:  

A kiválásról szóló-minősített többséggel hozott- döntését a 
települési önkormányzat képviselő-testülete a kiválást 
megelőző 6 hónappal korábban köteles meghozni, és erről a 
Társulási Tanácsot értesíteni. 

 
3.) A megállapodás 7.4.4. pontját az alábbi szövegrésszel javasoljuk 

kiegészíteni:  

A Társulás működése idején létrejövő közös vagyonból, a kilépő 
tagot a települési lakosságszám arányában megillető 
vagyonrészt - a nevesítése és értékének meghatározása mellett - 
kiadni kizárólag abban az esetben lehet, ha az nem veszélyezteti 
a Társulás működését, feladatainak ellátását. Ebben az esetben 
a kilépő tagot - külön szerződésben rögzített - használati díj illeti 
meg. 
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4.) A megállapodás 8.3. pontjának kiegészítését javasoljuk: 

A felosztás elvei a következők: 
 Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni 

hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. 
(Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

 Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját 
forrást és azokat egymáshoz települési lakosságszám 
szerint arányosítani kell, ez a tulajdon-rész az arányosított 
részben illeti meg a megszűnéskor a településeket. 

 
5.) A tervezett módosítások hatályba lépésének napja: 2013. január 1.  

 
 
 
 
Monor, 2012. november 6. 
 
 
 
 

Pogácsás Tibor 
Elnök 
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Határozati javaslat: 
 
 

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Tanácsa az írásbeli előterjesztés 1. számú melléklete alapján az 
alábbiak szerint elfogadja a Társulási megállapodás módosítását: 
 
1.) A társulási megállapodás 4.1.2. pontja az alábbiak szerint 

kiegészül: 

A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból 
kiválni a települési önkormányzat képviselő-testülete által 
meghozott döntést követően 6 hónapra lehet. 

 
2.) A Társulási megállapodás 4.2.1. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

A kiválásról szóló-minősített többséggel hozott- döntését a 
települési önkormányzat képviselő-testülete a kiválást 
megelőző 6 hónappal korábban köteles meghozni, és erről 
a Társulási Tanácsot értesíteni.  

 
3.) A megállapodás 7.4.4. pontja az alábbiak szerint kiegészül: 

A Társulás működése idején létrejövő közös vagyonból, a kilépő 
tagot a települési lakosságszám arányában megillető 
vagyonrészt - a nevesítése és értékének meghatározása mellett - 
kiadni kizárólag abban az esetben lehet, ha az nem 
veszélyezteti a Társulás működését, feladatainak ellátását. 
Ebben az esetben a kilépő tagot - külön szerződésben rögzített - 
használati díj illeti meg. 

 
4.) A megállapodás 8.3. pontja az alábbi kiegészítéssel módosul: 

A felosztás elvei a következők: 
 Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni 

hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb 
támogatások). 

 Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját 
forrást és azokat egymáshoz települési lakosságszám 
szerint arányosítani kell, ez a tulajdon-rész az arányosított 
részben illeti meg a megszűnéskor a településeket. 

 
5.) A módosítások hatályba lépésének napja: 2013. január 1.  
 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pogácsás Tibor, Társulási Tanács Elnöke 

 Fazekas Krisztina, Munkaszervezet vezetője



 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
Készült: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Tanácsának 2012. november 8-án 10:30 órára összehívott, a Monor Városi 
Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvből. 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
Tárgy: Javaslat a Társulási megállapodás módosítására 
 
Előadó: Pogácsás Tibor 
 
Szavazás: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa 13 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

66/2012. (XI. 8.) TÖKT HATÁROZAT 

 
A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Tanácsa az írásbeli előterjesztés 1. 
számú melléklete alapján az alábbiak szerint elfogadja 
a Társulási megállapodás módosítását: 
 
6.) A társulási megállapodás 4.1.2. pontja az 

alábbiak szerint kiegészül: 

A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni 
bármikor, abból kiválni a települési 
önkormányzat képviselő-testülete által 
meghozott döntést követően 6 hónapra lehet. 
 

7.) A Társulási megállapodás 4.2.1. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

A kiválásról szóló-minősített többséggel 
hozott- döntését a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a kiválást megelőző 6 
hónappal korábban köteles meghozni, és 
erről a Társulási Tanácsot értesíteni.  

 
8.) A megállapodás 7.4.4. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

A Társulás működése idején létrejövő közös 
vagyonból, a kilépő tagot a települési 
lakosságszám arányában megillető 
vagyonrészt - a nevesítése és értékének 
meghatározása mellett - kiadni kizárólag abban 
az esetben lehet, ha az nem veszélyezteti a 
Társulás működését, feladatainak ellátását. 
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9.) A megállapodás 8.3. pontja az alábbi 
kiegészítéssel módosul: 

A felosztás elvei a következők: 
 Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni 

hozzájárulásának mértékét a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, 
állami források, egyéb támogatások). 

 Meg kell határozni a teljes értéken belül az 
összes saját forrást és azokat egymáshoz 
települési lakosságszám szerint 
arányosítani kell, ez a tulajdon-rész az 
arányosított részben illeti meg a 
megszűnéskor a településeket. 

 
10.) A módosítások hatályba lépésének napja: 2013. 

január 1.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pogácsás Tibor, Társulási Tanács Elnöke 

Fazekas Krisztina, Munkaszervezet vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteles: 
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