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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzata a Képviselő-testület 2006. október 12-i ülésén hozott 226/2006.
számú határozatával csatlakozott a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A Képviselőtestület a csatlakozással egyidejűleg elfogadta a Társulási Megállapodást és felhatalmazott a
Megállapodás aláírására.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január
l-jével történt hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII törvény (Ttv.).
A 2013. január l-je előtt létrejött társulási megállapodás felülvizsgálatát legkésőbb 2013. június
30. napjáig sort kell keríteni a Mötv. 146.§ (1) bekezdése értelmében.
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Földi László ennek értelmében május 13-án
megküldte a megállapodás módosítására vonatkozó tervezetét, melyet javasol a tisztelt
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. (A módosítás tervezetét kísérő levél az
előterjesztés 1. számú mellékletét, az egységes szerkezetbe foglalt módosító okirat a 2. számú
mellékletét képezi.)
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2013-ban a Munkaszervezet
működtetésére állami támogatás nem érkezett. Így az, ebben az évben az előző évi
pénzmaradvány terhére működik, és július 1-jétől a ceglédi Polgármesteri Hivatal szervezetébe
olvad be, feladatait a továbbiakban ott fogják ellátni. Arra vonatkozóan jelenleg nem
rendelkezünk adatokkal, hogy 2014. január 1-jétől a Munkaszervezet működtetéséhez az egyes
önkormányzatoknak milyen mértékű hozzájárulást kell majd fizetniük. Valószínűsíthető azonban,
hogy többlet költségekkel fog járni.
Az előterjesztésben foglaltakat az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2013. május 21-i ülésén
tárgyalja, javaslata a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
…../2013. (V. .) számú Képviselő-testületi határozat
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának
elfogadásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd Kossuth tér 1.,
a továbbiakban: Társulás).Társulási Megállapodás módosítását, 2013. július l-jei hatállyal
jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a – jelen
határozat mellékletét képező - Módosító Okirat, valamint, a Társulási Megállapodás
módosítást is magába foglaló egységes szerkezetű szövege aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
2. A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy nem válik ki 2013.decernber 1. napjával a Ceglédi
Többcélú Kistérségi Társulásból.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 95. §. (4) bekezdésében foglalt rendelkezése
értelmében a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntetésre
kerül, és egyetért azzal, hogy a Társulási Tanács Munkaszervezete feladatait 2013. július
1-jétől a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2700 Cegléd Kossuth tér 1.) lássa el.
4. A Képviselőtestület a Társulási Tanácsba Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert,
illetőleg akadályoztatása esetén Parti Mihály alpolgármestert delegálja, a Társulási
Megállapodásban meghatározott számú szavazattal történő döntéshozatal gyakorlására.
5. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a társulás működéséhez, valamint az általa fenntartott
intézmények működtetéséhez 2013. évben hozzájárulást nem fizet.
6. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
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A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Abony, 2013. május 17.
Romhányiné dr. Balogh Edit sk.
polgármester
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