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Előterjesztés
a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának
szándéknyilatkozatáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve települések önkormányzatai a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján
megalakították a Berettyó-Körös Többcélú Társulást.
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt, amelynek (továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján hatályát veszti
„a) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény,
…
c) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény”.
A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon
belül. A Mötv 144. § (3) bekezdés alapján a Mötv. társulásokra vonatkozó szabályai 2013.
január 1. napján lépnek hatályba.
A társulási megállapodás felülvizsgálata során tekintettel kell lenni a Mötv. IV. fejezetére,
amely tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat. A Mötv. 87. §
alapján 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 társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeit a Mötv. 93. §
tartalmazza.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 42/2012. (IX. 28.) számú
határozattal a társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi ütemtervet
határozta meg:
Minden tagönkormányzat a következő képviselő-testületi ülésen döntsön hivatalosan a
társulási szándékáról.
Határidő: 2012. október közepe
Közös, pozitív tagönkormányzati döntések után Társulási Tanács döntés a fennmaradásról.
Határidő: 2012. október vége

Minden tagönkormányzat képviselő-testülete döntsön a Társulásban ellátandó feladatokról,
remélhetőleg az egzakt költségvetési számok ismeretében. (az Iroda közben leigényli a 2013as normatív állami támogatást.)
Határidő: 2012. novembere
Társulási Tanács döntés a munkaszervezetről
Határidő: 2012. novembere
Társulási Tanács Döntés a Társulás alapdokumentumainak változásáról/átalakításáról.
(Társulási Megállapodás, SzMSz, Alapító Okirat)
Határidő: 2012. decembere
A társulási tanács Mezőtúr és Túrkeve városok jegyzőinek, valamint a kistérségi iroda
együttműködését kérte az előterjesztés elkészítésében.
A Belügyminisztérium állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvények hatályon kívül helyezése nem eredményezi a társulások
megszűnését. A társulások a jelenleg hatályos társulási megállapodás, valamint szervezeti és
működési szabályzat szerint működhetnek tovább, de legfeljebb 2013. június 30-ig. A Mötv.
146. § (1) bekezdése alapján a társulások felülvizsgálatát kell elvégezni, mely alapján a
társulási megállapodást a Mötv. IV. fejezetével kell összhangba hozni.
Az önkormányzatok a Mötv.-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátására
hozhatnak létre társulást. A társulás által ellátandó feladatokkal kapcsolatos feladat ellátási
kötelezettség a Mötv alapján az önkormányzatokat terheli, ha társulás megszűnik, vagy az
adott feladatot a továbbiakban nem kívánja ellátni társulási formában.
A felülvizsgálat eredményeként tehát nem új jogi személyiségű társulás jön létre, hanem
annak azzal az eredménnyel kell járnia, hogy a társulási megállapodás megfelel a Mötv.
követelményeinek, erre figyelemmel a társulás tartalma kell, hogy megváltozzon ugyanazon
jogi személynél, vagy jogi személyiséggel rendelkező társulássá kell átalakulni.
A képviselő-testületeknek lehetősége van arra, hogy a társulást közös megegyezéssel
megszüntessék.
A Mötv. a jelenleg hatályos jogszabályokkal összhangban a társulásból való kilépésre azt a
szabályt alkalmazza, mely szerint a kilépni szándékozó önkormányzatnak hat hónappal
korábban kell ez irányú szándékát bejelentenie. Ezt a szándékot a Berettyó-Körös Többcélú
Társulás tagjai nem jelentették be. Éppen ellenkezőleg a társulási tanács ülésein e téma
megtárgyalásakor a jelenlevő polgármesterek hozzászólásaik során a társulás működésének
hasznos és jó oldalát emelték ki.
A társulási tanácsülésen az intézményvezetők a rendelkezésre álló költségvetési információk
alapján tájékoztatást nyújtottak arról, hogy a 2013. évben is kedvezőbb lesz finanszírozás, ha
az önkormányzatok a feladatokat társulásos formában látják el. A végleges költségvetési
számok ismeretében biztosabb döntést lehet hozni.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testületnek szándékát kell kifejezni a társulási szándékáról,
a társulás további fenntartásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.

KIVONAT
a 2012. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának
szándéknyilatkozatáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 2. § (2) bekezdése alapján –tekintettel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra –
szándékát fejezi ki a Berettyó-Körös Többcélú Társulást alkotó önkormányzatokkal közös, a
hatályos törvényeknek és jogszabályoknak, valamint az önkormányzat igényeinek megfelelő
társulás további fenntartására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésén a döntést
képviselje.
A társulásban ellátandó feladatokat felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során keresni kell a
lehetőséget a további társulási feladatok ellátására, a jelenlegi társulási feladatok
racionalizálására.
A társulási feladatokról a képviselő-testület 2012. novemberi ülésén határoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.sz.
Boldog István sk.
polgármester

A kivonat hiteléül: Gugyelné Markóth Julianna
főelőadó
Kétpó, 2012. október 24.

Finta Adrienn sk.
jegyző

