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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások
tükrében
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok alapvetően a területfejlesztés okán léptek be társulásokba, majd a
működésük során egyre több szolgáltatást vállaltak fel. A legtöbb társulás szociális és
gyermekjóléti feladatokat lát el, valamint az oktatás, nevelés tekintetében végez fenntartói
feladatokat.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2006. (X.12.) számú határozatával
csatlakozott a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társuláshoz.
Az elmúlt hónapokban több olyan jogszabályi változás történt, amely érinti a társulás és
Munkaszervezetének jövőjét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 2013. január 01. napjától hatályon kívül helyezi a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt (a továbbiakban Ttv.), valamint a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt (a
továbbiakban Tttv.). Azonban ezen jogszabályok 2013. január 1-jétől történő hatályon kívül
helyezése nem eredményezi a törvény erejénél fogva „automatikusan” a társulások megszűnését.
A társulásokat nem jogszabály, hanem az alapító önkormányzatok társulási megállapodása hozta
létre, ezért a jogutódlás kérdését is az alapító önkormányzatok rendezik a megszüntetésről szóló
döntésükben.
Mötv.
„89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával
lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot
értesíteni kell.”

2
A társulás feladata – legkésőbb 2013. június 30-áig – a társulási megállapodás módosítása a
Mötv. 2013. január 01-jén hatályba lépő rendelkezéseinek megfelelően. A társulás jelenleg jogi
személyiségű, önálló költségvetési szerv, önálló adószámmal és önálló bankszámlaszámmal
rendelkezik (ennek átalakítására nincs szükség).
(Mötv. 2013. január 01-én hatályba lépő, társulásokra vonatkozó részét az előterjesztés 1. sz.
melléklete tartalmazza.)
A társulás megszüntetése esetén a társulásban ellátott kötelező önkormányzati feladatokat a
településeken a jövőben is biztosítani kell. A Mötv. 2013. január 01-jétől hatályba lépő
rendelkezéseiben meghatározásra kerültek az önkormányzatok részére a kötelező feladatok. (Az
előterjesztés 2. számú melléklete)
Ez a felsorolás azonban nem tartalmazza az összes feladatot, mert ágazati szabályok is
előírhatnak egyéb kötelező feladatokat.
A társulás hat éves sikeres együttműködése alapján javasolt a Mötv. 13. § alapján az alábbi
feladatok társulásban történő ellátása:
1. Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Kistérségi együttműködés biztosítása a TOURINFORM Irodán
keresztül:
A társulás jelenleg ellátja a kistérséghez tartozó települések részére az információ
szolgáltatást, részt vesz a helyi közművelődési tevékenység, rendezvények
reklámozásában, a TOURINFORM Irodán keresztül.
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások:
A társulás jelenleg 2 szociális intézményt tart fenn. Az ellenőrzések megállapították,
hogy a Ceglédi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Ceglédi Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ abonyi intézménye példaértékű módon működik szakmai és
pénzügyi tekintetben is.
3. Belső ellenőrzési feladatok:
A belső kontrollrendszer működtetése – a Mötv. 119. § alapján – valamennyi
önkormányzat számára kötelező feladat. Amennyiben erre a feladatra az állam támogatást
biztosít (akár pályázatok útján, mint jelenleg egyes szociális ellátásoknál) a pénzek
felhasználását – az eddigi tapasztalatok alapján – kistérségi szinten hatékonyabban
lehetne megoldani, mintha az önkormányzatok
4. Területfejlesztési, területrendezési koncepciók, tervek egyeztetése, érdekvédelem.
A területfejlesztés az a terület, amelynél azt feltételezzük, hogy célszerűbb lehet ezt a
feladatok társulás keretében ellátni. Itt elsősorban a közös érdekérvényesítésre, a
települések határán „átnyúló” projektekre, fejlesztésekre kell gondolni.
A felsorolt feladatok esetében át kell gondolni, hogy több település könnyebben és
gazdaságosabban tudja-e működtetni a közösen fenntartott intézményt.
A pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások szintén 2013. január 01-jén lépnek
hatályba. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) a
köznevelési rendszer intézményei körében a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására – a
jelenlegi hat különböző intézmény helyett (1. gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és
gondozó központ; 2. tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint
az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság; 3. nevelési tanácsadó, 4.
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logopédiai intézet, 5. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, 6. konduktív pedagógiai
intézmény) – egy intézményt, a pedagógiai szakszolgálati intézményt nevesíti, melynek
feladatköre valamennyi szakszolgálati feladat ellátására kiterjed.
Jelenleg a pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó egyes feladatok ellátása kistérségi szinten
történik.
Azonban a pedagógiai szakszolgálat munkájának hatékonyabbá tétele érdekében megyénként
egy – szakmailag, szervezetileg önálló – intézmény kerül létrehozásra, amelynek feladatai és
önálló működési körzete szempontjából megkülönböztetjük a „székhelyintézményt” és a járási
szintre kialakított tagintézményeket.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
kijelölte az állami köznevelési feladatellátás köznevelési intézmény-fenntartási feladatokat ellátó
szervét. Illetékességi területébe tartozik majd többek között a pedagógia szakszolgálati
intézmény fenntartásával kapcsolatos egyes fenntartói feladatok ellátása.
Azonban a tagönkormányzatok dönthetnek úgy is, hogy egyik feladatot sem kívánják ebben a
társulásban elláttatni, és kifejezhetik azon szándékukat, hogy a lehető legkorábbi időpontban
kiválnak a társulásból. Fontos azonban kiemelni, hogy a társulás jövőjére (megszűnés, további
működés stb.) vonatkozó döntés során figyelembe kell venni azon kötelezettségeket (pl. hazai
vagy EU-s pályázatok teljesítése), amelyeket a társulás vállalt. A Ceglédi Többcélú Kistérségi
Tárulást UNIOS pályázati támogatással elkészült két beruházás után követési időszakának lejárta
miatt kötelezettség terheli. Bár mindkét projekt Cegléd város területén valósult meg, a pályázó a
Kistérségi Társulás volt.
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás levelét és a CTKT Tanácsának határozatát az
előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testületi határozat megküldésének határideje a társulás részére 2012. október
30.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
A.) határozati javaslat
…../2012. (X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások
tükrében
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben
foglaltakat, a következő határozatot hozta:
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy továbbra
is tagja kíván maradni az átalakított Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak, és az
önkormányzati feladatok közül a következő feladatokat kívánja társulás keretében ellátni:
-

belső ellenőrzés,
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2.

családsegítés,
házi segítségnyújtás,
közösségi ellátás,
támogató szolgálat,
nappali ellátás idősek részére,
szociális étkeztetés,
gyermekjóléti szolgálat
terülefejlesztés.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a módosított
Társulási megállapodásban elfogadja Cegléd várost gesztor önkormányzatnak. A
Társulás szervezési, adminisztrációs feladatainak lebonyolításával Cegléd Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízza meg.

B.) határozati javaslat
…../2012. (X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások
tükrében
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben
foglaltakat, a következő határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy nem
kíván tagja maradni az átalakított Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak, és abból a
módosított társulási megállapodásban szereplő legkorábbi időpontban kiválni
szándékozik. Tudomásul veszi, hogy a kiválásig minden olyan jog megilleti, és minden
kötelezettség terheli, amit a társulási megállapodás tartalmaz.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pontban foglaltakkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, illetve nyilatkozatok
megtételére.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kötelező
önkormányzati feladatok ellátására vonatkozóan a megoldási javaslatokat dolgozza ki.
Határidő: 2012. október 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Abony, 2012. október 8.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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1. sz. melléklet
Mötv. 87 §- 95 §

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI
87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy
több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező
társulást hoznak létre.

A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai
88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.
89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával
lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot
értesíteni kell.
(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és
egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában
- a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.
(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.
(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás
hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a
társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani,
ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az
esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
91. § A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
92. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során
felmerülő vitás kérdésekben a törvényszék dönt. A társult önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a
megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető

6
bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri
az egyeztető bizottság állásfoglalását.

A társulási megállapodás alapvető szabályai
93. § A társulási megállapodás tartalmazza:
1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást
(a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott,
a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely
alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendjét;
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket;
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját;
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettségét;
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;
16. a megállapodás módosításának feltételeit;
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét,
módját;
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.

A társulás szervezete és működése
94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza.
(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott
számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához
a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez
a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges.
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(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag
igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól - beleértve a szavazatarányok és a költségek
viselésének kérdését is - a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon
döntenek. Törvény vagy a társulási megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában a társulás
minden tagját egy szavazat illeti meg.
95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében
bizottságokat alakíthat.
(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja
el.
(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
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2. sz. melléklet
Mötv.10 §- 16 §

II. FEJEZET
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
Önkormányzati feladat- és hatáskörök
10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként
vállalt feladat- és hatásköröket.
(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása
nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök
ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére
lehetséges.
(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön
megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a
feladatellátás finanszírozásáról.
11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a
fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és
hatáskörei lehetnek.
(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe
véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen
a) a gazdasági teljesítőképességet;
b) a lakosságszámot;
c) a közigazgatási terület nagyságát.
(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és
hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.
12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat
számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési
önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt
a) a lakossági igények indokolják;
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül
képes ellátni.
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a
feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás
határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább
három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében
vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás
megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.
(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi
költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
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1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
14. § A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e
törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben
meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
16. § (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség
határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális
veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját
hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
egyedi határozatban dönt.
(2) A Kormány határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselőtestülete a Fővárosi Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselőtestülete, alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt - ha a Kormány az (1) bekezdésben
említett határozatában másként nem rendelkezik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
képviseli. A bíróság a határozat felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit - a (3) bekezdésben írt eltérésekkel - alkalmazva,
soron kívül jár el.
(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő miniszternél a felülvizsgálni
kért határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani. Ha a perben a miniszter
által vezetett minisztérium ügyintézője jár el képviselőként, képviseleti jogosultságát - külön
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meghatalmazás nélkül - munkáltatói igazolványával igazolja. A perben első fokon eljárt
közigazgatási szervnek a minisztert kell tekinteni. A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak és
perújításnak helye nincs.
(4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintő
intézkedések tűrésére.
(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás
teljesítésének megvalósulását megismerni a tervezéstől a beruházás befejezéséig. A miniszter - a
személyes adatok kivételével - adatot kérhet be, jogosult a beruházást megvalósító önkormányzat
irataiba betekinteni, a beruházás teljes dokumentációját megismerni.
16/A. § A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen
közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság
100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve
önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.

IV. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI
87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy
több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező
társulást hoznak létre.
A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai
88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.
89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával
lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot
értesíteni kell.
(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és
egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában
- a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.
(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.
(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás
hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a
társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani,
ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az
esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
91. § A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
92. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során
felmerülő vitás kérdésekben a törvényszék dönt. A társult önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a
megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető
bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri
az egyeztető bizottság állásfoglalását.

A társulási megállapodás alapvető szabályai
93. § A társulási megállapodás tartalmazza:
1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást
(a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott,
a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely
alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendjét;
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket;
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját;
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettségét;
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;
16. a megállapodás módosításának feltételeit;
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét,
módját;
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.

A társulás szervezete és működése
94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
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(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza.
(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott
számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához
a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez
a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges.
(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag
igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól - beleértve a szavazatarányok és a költségek
viselésének kérdését is - a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon
döntenek. Törvény vagy a társulási megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában a társulás
minden tagját egy szavazat illeti meg.
95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében
bizottságokat alakíthat.
(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja
el.
(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
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3. számú melléklet

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete

Polgármester Asszony/Úr
részére
Tárgy: Társulás jövője

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2012. szeptember 27-i, ülésén határozatot
hozott (melléklet 1.) arról, hogy a tagönkormányzatok Képviselő-testületi ülésükön tárgyaljanak
a társulás jövőjéről.
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a
Társulási Megállapodás módosítása érdekében a vonatkozó Képviselő – Testületi döntésről szóló
határozatát legkésőbb 2012. október 30.-ig küldje meg a Munkaszervezetének.
Cegléd, 2012. szeptember 27.

Tisztelettel:
Zsidai Péter
mb. munkaszervezet vezető
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Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

KIVONAT

Ceglédi Többcélú
jegyzőkönyvéből:

Kistérségi

Társulás

Tanácsának

2012. szeptember 27-i

ülésének

26/2012. (IX.27.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa:
1., A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a beterjesztett tájékoztató anyagot
tudomásul veszi.
2., A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Társulás
Munkaszervezete a törvény erejénél fogva 2012. december 31.-vel megszűnik.
Felhatalmazza a Munkaszervezet megbízott vezetőjét, hogy a közalkalmazotti törvény
betartása mellett, a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
3., A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy
a Társulási Megállapodás módosítása érdekében a vonatkozó Képviselő – Testületi
döntésről szóló határozatát legkésőbb 2012. október 30.-ig küldje meg a
Munkaszervezetének.
4., A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 13/2012. számú határozatának 2.
pontját visszavonja, és nem ír ki pályázatot a gazdasági vezetői álláshelyre.
A törvényi változásokra tekintettel a Munkaszervezet vezetői álláshelyére szintén nem ír
ki pályázatot, a jelenleg megbízott vezető (Zsidai Péter) a Munkaszervezet megszűnéséig
hivatalában marad.
5., Utasítja a Társulási Tanács elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: 2012.10.30.

Felelős: 2. -3. pont: Zsidai Péter mb.
munkaszervezeti vezető
4. pont: Földi László elnök

Kmf.

Határozat hiteléül:
Zsidai Péter
Határozatot kapja:
2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Helyben
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.
2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.
2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.
2736 Mikebuda, Fő u. 19.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
2712 Nyársapát, Béke u. 11.
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.
2747 Törtel, Szent István tér 1.
2768 Újszilvás, Szent István út 6.

