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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, 
Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), valamint 
Területfejlesztési bizottsága megvitatta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló, T/8766. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/8766/8-9. és 11. számú módosító javaslatot. 
 

Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők T/8766/10. számú módosító javaslatukat új változatban T/8766/11. számon 
nyújtották be. 
 

Az Alkotmányügyi bizottság 2004. április 5-én tárgyalja a módosító javaslatokat. 
 



 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (1)-(4) bekezdéseinek az elhagyását egyúttal új (1)-(2) 
bekezdésekkel történő kiegészítését javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(1) A Kormány által meghatározott kistérségben működő települési 
önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi 
együttműködés hosszú távú biztosítására többcélú kistérségi társulást alakítanak, a 
kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, 
programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); kistérségi közszolgáltatások 
biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a 
településfejlesztés összehangolására. 
 
 (2) A többcélú kistérségi társulást a kistérség képviselő-testületei legalább 
kétharmadának – amelyek a kistérséghez tartozó települések lakosságának több mint 
felét képviselik – írásban kötött többcélú kistérségi társulási megállapodása (a 
továbbiakban: társulási megállapodás) hozza létre. A társulási megállapodás hatálya a 
kistérség valamennyi képviselő-testületére (a továbbiakban: a társulás tagja) kiterjed. 
 
 (3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerint a többcélú kistérségi társulás a 
14. §-ban meghatározott határidőig nem alakul meg, annak létrehozásáról a megyei 
közigazgatási hivatal vezetőjének e határidő leteltétől számított harminc napon belül 
benyújtott keresete alapján a megyei bíróság dönt. A keresetlevél tartalmazza a társulási 
megállapodás tervezetét, annak a 2. § (1) bekezdésében meghatározott, egyes kötelező 
tartalmi elemeit, amelyet szükség szerint a megyei közigazgatási hivatal vezetője pótol. 
 



 
 (4) A megyei bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást – ha egyéb intézkedésre nincs 
szükség – legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz történő érkezésétől számított 
tizenötödik napra kell kitűzni. Az eljárás során a bíróság – a kistérség képviselő-
testületeinek eltérő megállapodása hiányában – a vagyoni hozzájárulásuk (2. § (1) 
bekezdés c) pont) mértékét a települések lakosságszámának arányában állapítja meg.] 
 
 (1) A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről 
szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségben – kivéve a fővárost és azt a kistérséget, 
amelyben egy település alkot egy kistérséget – működő települési önkormányzatok képviselő-
testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi együttműködés hosszú távú 
biztosítására írásbeli megállapodással (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulási 
megállapodás) a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú 
kistérségi társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: 
fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában) és a 
településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszolgáltatások biztosítását, 
fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. 
 
 (2) A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy 
 
 a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések 
képviselő-testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület, míg a 
területfejlesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó települések képviselő-
testületeinek mindegyike (a továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja; 
 
 b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes 
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás 
tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60%-át; 
 

c) megalakulását követően a működési területe szerint illetékességgel rendelkező 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága nyilvántartásba vegye." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 



2.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A [Kormány] kormány által meghatározott kistérségben működő települési 
önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi 
együttműködés hosszú távú biztosítására többcélú kistérségi társulást alakítanak, a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok 
készítésére, megvalósítására); kistérségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására." 
 

T/8766/9/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésének – figyelemmel az ajánlás 1. pontjában 
foglaltakra az 1. § (3) bekezdésének – a következő módosítását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(5)] (3) A többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, 
továbbá törvényben vagy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják, 
[szükség szerint módosíthatják,] illetve a helyi önkormányzati általános választásokat 
követő hat hónapon belül felülvizsgálják." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért



 
 
 

4.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 1. §-át – figyelemmel az ajánlás 1. és 3. pontjában foglaltakra – 
új (4)-(6) bekezdésekkel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(4) A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben, 
továbbá a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet. 
 

(5) A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési 
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás 
tagjaival közölni. 
 

(6) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, 
amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben 
nem tett eleget.
 

[(6)] (7) A többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési 
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (7) bekezdésének az elhagyását és új (8)-(9) bekezdésekkel 
kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[(7) A fővárosban és abban a kistérségben, amelyet egy település alkot, a többcélú 
kistérségi társulást megillető feladat- és hatásköröket a fővárosi közgyűlés, illetve a 
települési önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.] 
 



 (8) A többcélú kistérségi társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk képviselt 
települések lakosságszáma nem éri el a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt. 
 
 (9) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges: 
 
 a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához; 
 
 b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához; 
 
 c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez; 
 

d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslatot új 2. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén 
a törvényjavaslat §-ainak és bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 

"2. § 
 

(1) A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint 
gondoskodik az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és 
térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról: 

a) oktatás és nevelés; 
b) szociális ellátás; 
c) egészségügyi ellátás; 
d) család-, gyermek és ifjúságvédelem; 
e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; 
f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; 
g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; 
h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz- 
elvezetés; 
i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; 



j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; 
k) szennyvíztisztítás és elvezetés; 
1) területrendezés; 
m) esélyegyenlőségi program megvalósítása; 
n) foglalkoztatás; 
o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; 
p) állat- és növényegészségügy;
q) belső ellenőrzés; 
r) területfejlesztés.
 
(2) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a), b), c) és r) 

pontokban meghatározott feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról 
gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben 
ösztönző támogatást biztosíthat. 

 
(3) A kistérségi társulás által ellátható feladatok megvalósításának szakmai minimum 

követelményeit az ágazati törvények határozzák meg." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolják: 
 

"[2.] 3. § 
 

(1) A többcélú kistérségi társulási megállapodás tartalmazza: 
a) többcélú kistérségi társulás nevét, székhelyét és lakosságszámát; 
b) a többcélú kistérségi társulás tagjainak nevét, székhelyét és lakosságszámát; 
[c) a többcélú kistérségi társulás vagyonát, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségének gyakorlásának rendjét, a többcélú kistérségi társulásnak átadott 
vagyontárgyakat;] 

c) a társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és 
hatásköröket; 

d) a – meglévő vagy tervezett – közös fenntartású intézmények megjelölését, amelyek 
biztosítják a többcélú kistérségi társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat; 

e) a társulási tanács tagjait megillető szavazatot; 



[d)] f) a társulási tanács szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat; 
[e)] g) a költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételeit; 
[f) azoknak az önkormányzati közszolgáltatásoknak a felsorolását, amelyeket a 

kistérségben közösen oldanak meg, szükség esetén – a meglévő vagy tervezett – közös 
fenntartású intézmények megjelölését; 

g) a területfejlesztési feladat- és hatáskörök gyakorlásával összefüggő jogokat és 
kötelezettségeket;] 

h) a társulási tanács működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásának a módját, 
elkülönült munkaszervezet létrehozása esetén annak szervezetét, a munkáltatói jogok 
gyakorlásának rendjét; 

i) intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására 
vonatkozó részletes rendelkezéseket; 

j) a többcélú kistérségi társulás [költségvetési felügyeletének rendjét,] 
gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket [az ezzel 
kapcsolatos jogok gyakorlását és] 

k) a többcélú kistérségi társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének a 
rendjét[.];
 l) a többcélú kistérségi társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét és; 
 m) azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 
 

(2) A társulási megállapodás tartalmazhatja: 
[a) a társulás tagjainak legalább kétharmada által a többcélú kistérségi 

társulásra átruházott feladat- és hatásköröket;] 
[b)] a) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás egyes feladatainak ellátását a többcélú 

kistérségi társulás székhely településének [a kistérség székhelyének] önkormányzata vagy a 
társulás más tagja biztosítja saját intézménye útján[.], [Erről] ha az érintett önkormányzat 
képviselő-testülete a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt; 

b) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás nem minden tagja számára biztosítja egyes 
feladat- és hatáskörök közös ellátását; 

c) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás gondoskodik a tagjai által fenntartott, azonos 
típusú intézmények gazdálkodásának biztosításáról; 

[c)] d) társszékhely(ek) megjelölését, amely(ek) elláthatja(ják) a többcélú kistérségi 
társulás egyes feladatait [székhelye számára előírt funkciókat és gondoskodhat(nak) más, 
a többcélú kistérségi társulás számára előírt feladat ellátásáról. A társulási 
megállapodás e rendelkezésének elfogadásához szükséges az érintett települési 
önkormányzat(ok) képviselő-testülete(i) egyetértése]; 

[d)] e) [a társulás minden tagjának megállapodása esetén] a helyi adókból 
származó bevétel megosztásának módját; 

[e) az elnökségre átruházott feladat- és hatásköröket]; 
f) a társulási tanács elnökségének feladatait; 
[f)] g) a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatásának módját, valamint az 

együttműködés rendjét; 
[g)] h) a megyei önkormányzattal, a területfejlesztési taná[ccsal]csokkal való 

együttműködés, [illetve a regionális fejlesztési tanáccsal való] kapcsolattartás rendjét; 
[h)] i) a társulási tanács és a társulás tagjai, valamint más települési önkormányzatok 

képviselő-testületei közötti kapcsolat rendszerét, a kölcsönös tájékoztatás, a döntés-
előkészítés menetét, az egyes képviselő-testületeket megillető kezdeményezési jogot és 

[i)] j) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás keretében több intézményi társulás 
működik [amiben a társulás tagjai megállapodnak]." 
 
 



 
T/8766/11. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 
12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/8766/11/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 3. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolják: 
 

"[3.] 4. § 
 

[(1) A többcélú kistérségi társulás ellátja a kistérségi feladatellátást igénylő, 
törvényben számára meghatározott, valamint a társulás tagjai által a többcélú kistérségi 
társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket.] 
 

[(2)] (1) A többcélú kistérségi társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében 
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 
[Együttműködhet más társulással, illetve helyi önkormányzattal, egyes 
közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen biztosíthatnak, közös 
fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.] A többcélú kistérségi társulás olyan 
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. 
 
 (2) A többcélú kistérségi társulás egyes közszolgáltatásokat – külön megállapodás 
alapján – más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös 
fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg. 
 

[(3) A többcélú kistérségi társulás gondoskodhat tagjai azonos típusú 
önkormányzati intézményei gazdálkodásának közös biztosításáról.] 
 

[(4)] (3) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg[, amely a társulási megállapodásban 
meghatározott települési önkormányzat – ennek hiányában a székhely település 
önkormányzatának – költségvetési rendeletébe a költségvetési határozat alapján 
elkülönítetten épül be]. A társulási tanács munkaszervezete /[11] 12. § (1) bekezdés/ útján 
gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról. 
 



[(5)] (4) A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez – a többcélú kistérségi 
társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a társulás tagjai az általuk képviselt 
települések lakosságszám[u]ának arányában hozzájárulnak. 
 

[(6)] (5) A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek 
szaporulata a többcélú kistérségi társulást illeti meg. 
 (6) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyonát – eltérő megállapodás 
hiányában – a társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonmegosztás módját a társulási 
megállapodás rögzíti. 
 

(7) A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja 
által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a 
társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú 
kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú 
kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

"[4.] 5. § 
 

Amennyiben a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának 
rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségben működő valamennyi 
települési önkormányzat tagja a többcélú kistérségi társulásnak, úgy [A] a többcélú kistérségi 
társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a kistérségi fejlesztési tanács külön törvényben 
meghatározott feladat- és hatásköreit." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 



 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője 
az Önkormányzati, a Foglalkoztatási, 
a Gazdasági és az Emberi jogi biz. ülésén  egyetért 
a Területfejlesztési és az Oktatási biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 5. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[5.] 6. § 
 

(1) A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási 
tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és 
hatásköröket. 
 

(2) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 
helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A társulási tanács alakuló ülését a 
többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja 
össze[,]. [a többcélú kistérségi társulás megalakulását követő tizenöt napon belül.] A 
társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását. 
 

(3) A társulási tanács alakuló ülésén[,] minősített többséggel és titkos szavazással tagjai 
sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t 
választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács 
bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz − amennyiben a társulási tanács tagjainak 
száma a huszonötöt meghaladja − a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot. 
 

[(4) A társulási tanács elnöke, elnökhelyettese(i) megválasztásához a társulási 
megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkező tag igen szavazata szükséges.] 
 

[(5)] (4) Amennyiben a társulási tanács alakuló ülésén egyik jelölt sem kapja meg a 
[(4)] 9. § (3) bekezdésben meghatározott számú igen szavazatot, vagy a társulási tanács tagjai 
az elnök személyére nem tettek javaslatot, úgy a társulási tanács elnöke a többcélú kistérségi 
társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
 



 
Indokolás: Lásd a T/8766/11/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A társulási tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, 
az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, 
meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja 
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz − amennyiben a társulási tanács tagjainak száma a 
huszonötöt meghaladja − a [jelenlévő] jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot." 
 

T/8766/9/3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. és 16. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 6. § (2)-(5) bekezdéseinek a következő módosítását 
javasolják: 
 
 "(2) A társulás tagjai [− a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével −] a többcélú 
kistérségi társulási megállapodásban rögzíthetik, hogy a társulási tanács tagjai a település 
lakosságszáma vagy a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal. Ez 
esetben a társulási tanács egyik tagja sem rendelkezhet a szavazatok több mint 
egyharmadával. 
 



 
[(3) A társulási tanács egyik tagja sem rendelkezhet a szavazatok több mint 

egyharmadával.] 
 

[(4)] (3) A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak 
képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 
 

[(5)] (4) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által 
tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot és a lakosság önszerveződő közösségeit a 
többcélú kistérségi társulás tevékenységéről. A többcélú kistérségi társulási megállapodás a 
tájékoztatás és az együttműködés egyéb formáit is meghatározhatja." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 7. § (3), (5)-(6) bekezdéseinek a következő módosítását 
javasolják: 
 
 "(3) A társulási tanács ülését össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által 

meghatározott [időpontban] esetben; 
c) a társulás[i tagok] tagjai egynegyedének − napirendet tartalmazó − indítványára, 

annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül; 
d) a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül." 
 

"(5) A társulási tanács 
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, 
továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
 
 



 
(6) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet 
a társulási tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a megyei közigazgatási 
hivatal vezetőjének és a társulás tagjainak." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 8. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[8.] 9. § 
 

(1) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén − a többcélú kistérségi társulás 
székhely települését képviselő taggal együtt − a  társulási megállapodásban meghatározott 
számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő 
tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást 
alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadásához a 
megállapodásban meghatározott számú, de legalább − a többcélú kistérségi társulás székhely 
települését képviselő taggal együtt − annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
 

(2) Minősített többség szükséges: 
a) a kistérség fejlesztését szolgáló − pénzügyi hozzájárulást igénylő − pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 
b) a [7.] 8. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez [és] 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
[c)] d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

 
 
 



(3) A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de 
legalább − a társulás székhely települését képviselő taggal együtt − annyi tag igen szavazata 
szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

15.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén − a székhely települést képviselő 
taggal együtt − a  társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok 
több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. A javaslat 
elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább − a székhely települést 
képviselő taggal  együtt − annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a [jelenlévő] 
jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát." 
 

T/8766/9/2. és T/8766/9/4 sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és 16. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/9/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője 
az Önkormányzati, a Foglalkoztatási,  
az Emberi jogi és a Gazdasági biz. ülésén egyetért 
az Oktatási biz. ülésén    nem ért egyet



 
 
 

16.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de 
legalább − a székhely települést képviselő taggal együtt − annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri a [jelenlévő] jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét." 
 

T/8766/9/2. és T/8766/9/3.sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és 15. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/9/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 9. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[9.] 10. § 
 

(1) Azokban a kistérségekben, amelyekben a társulás tagjainak száma meghaladja a 
huszonötöt, a társulási tanács tagjai sorából legalább öt-, de legfeljebb kilenctagú elnökséget 
választhat. Az elnökség [ellátja azokat a feladat- és hatásköröket, melyeket a társulási 
tanács – a társulási megállapodás keretei között – reá átruházott] előkészíti a társulási 
tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját és a munkaszervezet vezetőjén 
keresztül irányítja a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetét. 
 

[(2) A társulási tanács a költségvetés megállapítását, és a végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadását, valamint törvény által meghatározott feladat- és hatásköreit az 
elnökségre nem ruházhatja át. 
 

(3) Az elnökséget a társulási tanács elnöke vezeti. Az elnökség döntését ülésén 
határozattal hozza, az elnökség minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 

(4) Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésén az elnök és legalább a tagok 
fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévők több mint felének igen szavazata 
szükséges. 
 



(5) Az elnökség döntését nem lehet végrehajtani, ha ellene a társulási tanács 
tagjainak egynegyede a jegyzőkönyv megküldésétől számított három munkanapon belül 
írásban kifogást emel. A kifogásolt döntésről a társulási tanács következő ülésén dönt. 
 

(6) Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a társulási tanács 
ülésének jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a 
társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a társulás tagjainak és a megyei 
közigazgatási hivatal vezetőjének.] 
 

[(7)] (2) Az elnökség működésére, a társulási tanácsnak történő beszámolásának 
rendjére vonatkozó rendelkezéseket a társulási tanács szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 18., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

18.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 10. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

"[10.] 11. § 
 

Az 5. §-ban meghatározott esetben a társulási tanács területfejlesztési döntéseire, 
döntéshozatali eljárására külön törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 17., 19., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja



 
- Az Előterjesztő képviselője 
az Önkormányzati, a Foglalkoztatási, 
az Emberi jogi és a Gazdasági biz. ülésén  egyetért 
a Területfejlesztési és az Oktatási biz. ülésén nem ért egyet

 
 

19.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 11. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[11.] 12. § 
 

(1) A társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú 
kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy − 
a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint − a társulási tanács 
költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete [vagy a kistérség székhely 
település önkormányzata képviselő-testületének hivatala] (a továbbiakban együtt: 
munkaszervezet) közreműködésével látja el. 
 

(2) A munkaszervezet keretében − külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, 
a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett − működhetnek a minisztériumoknak, 
valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 17., 18., 20., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

20.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 

"(3) A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és 
gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. [A pénzügyi bizottság 
gondoskodik a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei belső ellenőrzésének 
működtetéséről.] A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács 
tagjai közül kell választani." 
 



T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 17., 18., 19., 21., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 13. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[13.] 14. § 
 

(1) A többcélú kistérségi társulási megállapodást a többcélú kistérségi társulás 
megalakulását követő tizenöt napon belül a társulási tanács elnöke megküldi az illetékes 
megyei közigazgatási hivatal vezetőjének, aki arra tizenöt napon belül törvényességi 
észrevételt tehet. 
 

(2) A megyei közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében 
vizsgálja, hogy a többcélú kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali 
eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, 
valamint a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak. A megyei 
közigazgatási hivatal vezetője összehívja a társulási tanács ülését, ha a 8. § (3) bekezdés c) 
pontja szerint tett indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget. 
 

(3) A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott 
és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott 
támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék[, az Európai Unió által nyújtott 
támogatások felhasználása, valamint az ehhez kapcsolódó központi költségvetésből 
nyújtott támogatások felhasználása tekintetében a Kormány illetékes szerve is] ellenőrzi. 
 

(4) Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai 
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító 
hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik." 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 23., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 



Indokolás: Lásd a T/8766/11/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 13. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék, az Európai 
Unió által nyújtott támogatások felhasználása, valamint az ehhez kapcsolódó központi 
költségvetésből nyújtott támogatások felhasználása tekintetében a [Kormány] kormány 
illetékes szerve is ellenőrzi." 
 

T/8766/9/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/9/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 14. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[14.] 15. § 
 

[(1) A társulási megállapodást a képviselő-testületek e törvény hatálybalépését 
követő három hónapon belül kötik meg. A képviselő-testületek által elfogadott társulási 
megállapodást a társulási tanács elnöke megküldi a társulás tagjainak.] 
 

[(2)] E törvény alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív 
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 



 
[(3) 2004. évben a törvényben többcélú kistérségi társulásnak előírt feladat 

ellátásának fedezetét a települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív 
állami hozzájárulások és egyéb támogatások, saját és egyéb bevételek biztosítják. 
 

(4) Ha a többcélú kistérségi társulás az (1) bekezdésben megállapított határidőig 
nem alakul meg, a többcélú kistérségi társulás számára törvényben előírt feladatokat a 
többcélú kistérségi társulás megalakulásáig a feladatok korábbi címzettjei kötelesek 
ellátni.]" 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24.  Dr. Wekler Ferenc, Hajdu László, Jauernik István, Nagy Jenő és Gulyás 
József képviselők a törvényjavaslat 15. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják: 
 

"[15.] 16. § 
 

[(1) E törvény 2004. június 1-jén lép hatályba. 
 

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85. §-
ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(5) Ha a helyi önkormányzat az óvodai nevelésről vagy az általános iskolai 
nevelésről és oktatásról részben vagy egészben nem saját intézményfenntartással 
gondoskodik, az önkormányzati intézkedési tervben meg kell határoznia, hogy milyen 
módon tesz eleget az e törvényben meghatározott kötelezettségének. Az önkormányzati 
intézkedési tervet pedig azzal a helyi önkormányzattal közösen kell elkészítenie, amelyik 
által fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el az illetékességi területén élők 
tekintetében a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító 
iskola feladatait. Az e bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulása (a továbbiakban: többcélú kistérségi 
társulás) keretében ellátott feladatokra.” 
 
 
 



 
(3) A Kt. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi (4)-

(5) bekezdés jelölése (5)-(6) bekezdésre változik: 
 

„(3) A többcélú kistérségi társulás 
 

a) köteles gondoskodni − a főváros kivételével − a nevelési tanácsadásról, a 
logopédiai szolgáltatásról és a gyógytestnevelésről, 
 

b) köteles gondoskodni − a községi önkormányzat kezdeményezésére − az (1)-(2) 
bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról, ha a községi önkormányzat 
lakosainak a száma nem haladja meg a háromezer-ötszáz főt.” 
 

(4) A Kt. 86. §-a (4) bekezdésének felvezető része és f) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„(4) A megyei önkormányzat, továbbá − ha az (5) bekezdés másképp nem 
rendelkezik − a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni” 
 

„f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról,” 
 

(5) A társulási megállapodást a társulási tanács elnöke megküldi az érintett megyei 
önkormányzatnak és szükség szerint kezdeményezi az átvett feladatokkal kapcsolatos 
megállapodás megkötését. A megállapodás megkötésénél alkalmazni kell a Kt. 88. §-
ának (9) bekezdésében meghatározottakat, azzal az eltéréssel, hogy a használatba adás 
határozatlan időre szól. 
 

(6) Az óvodai és az általános iskolai feladatok kistérség részére történő átadásakor 
alkalmazni kell a Kt. 88. §-ának (6) bekezdésében, valamint 102. §-ának (9), (11) és (12) 
bekezdésében foglaltakat.] 
 

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 
hónap 1-jén lép hatályba. 
 

(2) E törvény 2. § (2) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba. 
 

(3) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
/Teljes személyes illetékmentességben részesül/ 
 
„b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,” 

 
(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. 

§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés (1) bekezdés 
számozást kapja: 
 

„(2) Az Országgyűlés a költségvetési törvényben meghatározza a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai által ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző 
elemet is tartalmazó központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat.” 
 
 



 
(5) Az Áht. 62. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki: 

 
„(3) A többcélú kistérségi társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. 

 
(4) A társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemet is tartalmazó 

központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a többcélú kistérségi társulás igényli. 
Ezek igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására, Kincstár részéről történő 
felülvizsgálatára és finanszírozására a 63-64/E.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

(6) Az Áht. 65. §-a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: 
 

„(5) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan 
költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a társulási tanács 
munkaszervezete útján gondoskodik. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába 
foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott intézmények, valamint a többcélú kistérségi 
társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott 
költségvetési szervek költségvetését is. 
 

(6) A többcélú kistérségi társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési 
határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az 
előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi 
pénzforgalmi jelentés készítésére e törvény 67-74. § és 75-77. §, valamint a 79-83. §-ainak 
helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-
testület hatáskörét a többcélú kistérségi társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére 
meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott 
feladatokat a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el.” 
 

(7) Az Áht. a 74/A.§-át követően a következő 74/B. §-sal egészül ki: 
 

„74/B. (1) A többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatában szereplő 
előirányzat terhére a társulási tanács elnöke, vagy az általa meghatározott személy – ideértve 
a munkaszervezet vezetőjét is – vállalhat kötelezettséget illetve jogosult utalványozásra. 

(2) A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a többcélú 
kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és 
utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa meghatározott 
személy jogosult. 

(3) A pénzgazdálkodásra vonatkozóan az (1)-(2) bekezdésekben foglalt eltéréssel e 
törvény szabályai az irányadóak.” 
 

(8) Az Áht. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Költségvetési szervek: 
a) a központi költségvetési szerv (ideértve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott 

munkaerőpiaci szervezetet is); 
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv (ideértve a többcélú kistérségi társulás 

költségvetési szervét is), a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
c) a társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
e) a köztestületi költségvetési szerv.” 

 
 



(9) Az Áht. 88. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Költségvetési szervet alapíthat az Országgyűlés, a Kormány, a fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetője, a helyi önkormányzat, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulása, a helyi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a 
köztestület.” 
 

(10) Az Áht. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A (2) bekezdés szerinti többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében 
felhasználható körét és mértékét a helyi önkormányzat rendeletben, a többcélú kistérségi 
társulás tanácsa határozatban szabályozhatja.” 
 

(11) Az Áht. 95. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A gazdálkodó szervezet alapításához, abban tagsági (részvényesi) jogviszony 
létesítéséhez, illetve részesedés szerzéséhez 

a) központi költségvetési szerv és társadalombiztosítási költségvetési szerv esetén a 
Kormány jóváhagyása, 

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat, illetve a 
többcélú kistérségi társulás engedélye, 

c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi kisebbségi 
önkormányzat engedélye, 

d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az országos 
kisebbségi önkormányzat engedélye szükséges.” 
 

(12) Az Áht. 95. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(6) Amennyiben a helyi önkormányzat költségvetési szerve által elismert 
tartozásállomány eléri az önkormányzat rendeletében, illetve a többcélú kistérségi társulás 
határozatában meghatározott mértéket és időtartamot, a képviselő-testület, a társulási tanács a 
költségvetési szervnél – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott 
intézmény esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kérésére, illetve az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár véleményének előzetes kikérésével – az (5) bekezdésben foglalt 
hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. Az önkormányzati biztos kijelölésének 
feltételeit – ideértve a tartozásállomány irányadó mértékét és időtartamát –, a gazdálkodási 
önállóságában korlátozott költségvetési szerv működésének szabályait a Kormány rendeletben 
határozza meg.” 
 

(13) Az Áht. 99. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) A többcélú kistérségi társulás szabadon választhatja meg számlavezető 
hitelintézetét, az általa létrehozott, fenntartott költségvetési szervek, valamint a többcélú 
kistérségi társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott 
költségvetési szervek csak e hitelintézetnél vezethetik költségvetési elszámolási számlájukat.” 
 

(14) Az Áht. 31. § (2), 62. § (3)-(4), 65. §. (5)-(6) és a 99. § (3) bekezdését első ízben a 
2005. évi költségvetés előkészítésekor kell alkalmazni, azzal hogy 2005. évre költségvetési 
hozzájárulás és támogatás a többcélú kistérségi társulást abban az esetben illeti meg, ha 2004. 
szeptember 30-áig megalakul. 
 
 



 
(15) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 20. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„(3) Önkormányzati hatáskör, valamint törvény által a képviselő-testület hatáskörébe 
utalt 

a) kinevezés és megbízás a külön törvényben meghatározott többcélú kistérségi 
társulásra, továbbá e törvény 9. és 16. §-aiban meghatározott társulásokra, 

b) intézmény alapítása a külön törvényben meghatározott többcélú kistérségi társulásra,  
továbbá e törvény 16. §-ában meghatározott társulásra 

ruházható át.”" 
 

T/8766/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 12, 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8766/11/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Dr. Kozma József és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 15. § (2)-
(6) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (7) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolják: 
 
 "(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85. §-ának 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(5) Ha a helyi önkormányzat az óvodai nevelésről vagy az általános iskolai nevelésről 
és oktatásról részben vagy egészben nem saját intézményfenntartással gondoskodik, az 
önkormányzati intézkedési tervben meg kell határoznia, hogy milyen módon tesz eleget az e 
törvényben meghatározott kötelezettségének. Az önkormányzati intézkedési tervet pedig azzal 
a helyi önkormányzattal közösen kell elkészítenie, amelyik által fenntartott nevelési-oktatási 
intézmény látja el az illetékességi területén élők tekintetében a kötelező felvételt biztosító 
óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító iskola feladatait. Az e bekezdésben foglaltakat 
nem kell alkalmazni a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása (a 
továbbiakban: többcélú kistérségi társulás) keretében ellátott feladatokra. A többcélú 
kistérségi társulás önálló intézkedési tervet készít az általa ellátott feladatokra. Az intézkedési 
terv elkészítésére a (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.” 
 
 
 



 
 
 (3) A Kt. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, [s] egyidejűleg az eredeti 
[jelenlegi] ([4]3)-(5) bekezdés [jelölése] számozása ([5]4)-(6) bekezdésre változik: 
 
 „(3) A többcélú kistérségi társulás 
 
 a) köteles gondoskodni − a főváros kivételével − a nevelési tanácsadásról, a logopédiai 
szolgáltatásról és a gyógytestnevelésről, e körben működteti az utazó szakember hálózatot, 
 
 b) köteles gondoskodni − a községi önkormányzat kezdeményezésére − az (1)-(2) 
bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról, ha a községi önkormányzat lakosainak a 
száma nem haladja meg a háromezer-ötszáz főt[.], 
 
 c) gondoskodhat – a főváros kivételével – 
 
 ca) a gimnáziumi ellátásról és az ehhez kapcsolódó kollégiumi ellátásról, 
 
 cb) a felnőttoktatásról, 
 
 cc) az alapfokú művészetoktatásról.” 
 
 (4) A Kt. 86. §-a ([4]3) bekezdésének – amelynek számozása a (3) bekezdés szerint (4) 
bekezdésre változik – felvezető része és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) A megyei önkormányzat, továbbá − ha az (5) bekezdés másképp nem rendelkezik − 
a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni” 
 
 „f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról,” 
 
 [abban az esetben, ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a feladat 
ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye, főváros területén nem megoldott.] 
 
 (5) A Kt. 86. § -a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „([5]7) A társulási megállapodást a társulási tanács elnöke megküldi az érintett megyei 
önkormányzatnak és szükség szerint kezdeményezi az átvett feladatokkal kapcsolatos 
megállapodás megkötését. A megállapodás megkötésénél alkalmazni kell a Kt. 88. §-ának (9) 
bekezdésében meghatározottakat, azzal az eltéréssel, hogy a használatba adás határozatlan 
időre szól. 
 
 ([6]8) Az óvodai és az általános iskolai feladatok kistérség részére történő átadásakor 
alkalmazni kell a Kt. 88. §-ának (6) bekezdésében, valamint 102. §-ának (9), (11)[és]-(12) 
bekezdésében foglaltakat.”
 
 (6) A Kt. 88. § (9) bekezdésének „86. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „86. § 
(4) bekezdésében” szövegrész lép. 
 
 
 
 
 



 (7) A Kt. a következő 89/A. §-sal egészül ki: 
 
 „89/A. § (1) Ha a többcélú kistérségi társulás kezdeményezi a gimnáziumi ellátás, az 
ehhez kapcsolódó kollégiumi ellátás, a felnőttoktatás, az alapfokú művészetoktatás, a nevelési 
tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás, a gyógytestnevelés, e körben az utazó szakember 
hálózat feladatai ellátásának átvételét a kistérség tekintetében, a megyei önkormányzat 86. § 
(4) bekezdésében meghatározott feladatellátási kötelettsége megszűnik. A megyei 
önkormányzat a feladat ellátásához szükséges vagyon használati jogát az e törvényben 
meghatározott feltételek szerint köteles a többcélú kistérségi társulás részére átadni.
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az e törvény 88. §-ának (9) bekezdésében 
szabályozott feladatellátásra, illetve feladat átvételre a többcélú kistérségi társulás jogosult.”" 
 

Az Önkormányzati biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/8766/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. április 1. 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 
 


