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1. § 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény a következő 
44/D. §-sal egészül ki:  

 
„44/D. § (1) Törvény előírhatja, hogy a helyi önkormányzat részt vesz olyan 
– a Kormány által meghatározott kistérségben a helyi önkormányzatok 
részvételével működő – többcélú kistérségi társulásban, amelynek törvény 
állapít meg feladatokat, e feladatok magasabb színvonalú vagy hatékonyabb 
ellátása érdekében. A többcélú kistérségi társulás törvényben meghatározott 
feladataival arányban álló állami támogatásban részesül. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti többcélú kistérségi társulás keretében a helyi 
önkormányzatok – megállapodásuk szerint – más feladatok ellátásáról is 
gondoskodhatnak.”  
 

2. § 
 

E törvény 2004. június 1-jén lép hatályba. 
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INDOKOLÁS 
 
Helyi önkormányzati rendszerünkben az önkormányzati közszolgáltatások döntő 
többségét a települési önkormányzatok kötelesek ellátni. A jogalkotó a helyi 
önkormányzatok létrehozásakor átfogó társulási rendszer kialakulásával 
számolt, amelyek azonban önkéntes alapon – ez európai tapasztalat is – még 
pénzügyi ösztönzésre sem válnak általánossá. Emiatt nagyszámú csekély 
népességű községi önkormányzat az erejét meghaladó közszolgáltatásokat lát el. 
Nem alakult ki célszerű munkamegosztás a települések között.  
 
Az Alkotmányban biztosított szabad társulás elve alapján a helyi 
önkormányzatok számos társulást hoztak létre, ezek többsége egy 
önkormányzati feladat ellátására alakult. A területfejlesztési rendszer alapján 
létrejöttek térségi önkormányzati társulások, ezek azonban nem stabilak, nem 
minden település vesz részt benne, egyesek több társuláshoz is csatlakoznak. 
 
Fontos közösségi érdek fűződik ahhoz, hogy mindenki a helyben nem 
biztosítható közszolgáltatásokhoz elérhető közelségben, növekvő színvonalon 
jusson hozzá, csökkenjenek a feladatellátásban megmutatkozó 
színvonalkülönbségek. E célkitűzés megvalósulásához a szabad társulás 
általános elvének megőrzése mellett indokolt lehetővé tenni, hogy a 
törvényalkotó törvényben előírt kötelező feladat ellátását meghatározott körben 
- ahol azt szakmai és gazdaságossági követelmények indokolják - társulásban 
írja elő. Ennek alapján hozhatók létre a többcélú kistérségi társulások. 
A többcélú kistérségi társulás feladataival arányban álló állami támogatásra 
jogosult.  
 
A fenti célok érdekében a Javaslat módosítja az Alkotmányt. Továbbra is 
biztosított a helyi önkormányzatok számára, hogy önkéntes elhatározásuk 
alapján szabadon társulhatnak más helyi képviselő-testülettel. 
 
A Javaslat új 44/D. §-sal egészíti ki az alaptörvényt, amely külön nevesíti a 
törvény alapján létrejövő, többcélú kistérségi társulást. E társulási forma 
sajátossága, hogy a Kormány által meghatározott kistérségbe tartozó 
önkormányzatok alkotják. A többcélú kistérségi társulás számára törvény 
közvetlenül állapíthat meg feladatot, azok magasabb színvonalú hatékony 
ellátása érdekében, de a helyi önkormányzatok megállapodásuk szerint más 
feladatok ellátásáról is gondoskodhatnak. 

  


