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Kapcsolódó módosító iavaslat

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzatok többcélú,
kistérségi társulásáról" szóló T/8766. számú törvényjavaslathoz, kapcsolódva a T/8766/11 .
számú módosító javaslathoz, a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a (3), (4) és (5) bekezdéseinek az alábbi módosítását javasoljuk:

„1. § [((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, annaka 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 .

(5) A társulási megállapodást a társulás tagjai 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.]

„(3) A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben
meg-határozott esetben illetve naptári év utolsó napjával lehet, kivéve a közoktatási
intézményfenntartás esetén, amikor kiválni a naptári év június 30-ával lehet .



(4) A kiválásról szóló -minősített többséggel hozott-döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles mejzhozni, és az a társulás tagjaival közölni .

5 A társulás ta *ainak több mint a fele minősített többse
év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a
megállapodásban mejzhatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget ."

Indokolás

Meglátásunk szerint az önkéntes kistérségi társulásokhoz a települések szabad akaratukból
csatlakozhatnak, és természetesen a törvényben előírt feltételek alapján válhatnak azoktól el .
Az önkormányzatok a törvényi előírásoknak megfelelően szerveződhetnek társulásokba, ám
az azoktól való elválásukat szigorú törvényi szabályozás keretében kell levezényelni .

A módosító javaslat ezen eljárásokat próbálja meg tisztázni .

Budapest. 2004 . április 5 .
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