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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 9/2020. (IV. 30.)
számú Polgármesteri határozattal csatlakozott Szada Nagyközség Önkormányzata 2021. január
1. napjával a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társuláshoz.
A Gödöllői Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2020. szeptember 11-i ülésén meghozta
kedvező döntését a tagfelvételt illetően. A jogszabály által előírtak szerint a tagfelvételhez
szükséges feltétel a Társulási megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosítása,
melyet mindent társult képviselő-testületnek el kell fogadnia. Csatlakozó önkormányzatként a
tisztelt Képviselő-testületnek is döntést kell hoznia a megállapodás alábbi módosításai kapcsán.
A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 2007. január 25-én
alakult meg és fogadta el a megállapodását. Az időközben többször aktualizált és módosított
megállapodást a Társulási Tanács felülvizsgálta és módosította, különös tekintettel a taglétszám
változásra.
Több kisebb adminisztratív jellegű módosítás átvezetése történt meg a megállapodásban,
melyek az alábbiak:
•
•

•
•
•
•

a székhely település önkormányzatnak cím változása miatt a Társulás székhelyét is
Gödöllő, Szabadság tér 7. számról, Szabadság tér 6. számra szükséges változtatni.
a kistérségi társulásokra vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezésre került, így bár
nevében továbbra is maradhat kistérségi önkormányzati társulás, de együttműködési
területét a Tanács kiterjesztette elsősorban a kistérségi, de másodsorban bármely hazai
települési önkormányzatra.
a Társulási Tanács üléseit szükség szerint a megtárgyalandó témák aktualitásától
függően szükséges összehívni.
a Társulási Tanács üléseire azon szervezetek, melyek írásban jelezték tanácskozási
joggal történő részvételi szándékukat, elnöki döntés alapján kerülnek meghívásra a
jogszabályi kötelezettség megszűnésére tekintettel.
a Társulási Tanács döntése alapján egy önkormányzati ciklust követően a Társulás
képviseletét az új ciklus első üléséig a megválasztott polgármesterek közül a korelnök
látja el az önkormányzati választásokat követő 45 napon belül összehívandó első ülésig.
pénzügyi kötelezettségvállalás vonatkozásában a pénzügyi bizottság elnöke is vállalhat
kötelezettséget az elnökkel vagy alelnökkel együttesen.

A Társulási Tanácsban az adott települést nem a polgármester képviseli, hanem a képviselőtestület által delegált tag. Javasoljuk, hogy a polgármester akadályoztatása esetén az
alpolgármester is képviselhesse a települést a Társulási Tanácsban.
A fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt
határozati javaslatok elfogadására.
Az előterjesztés melléklete: Társulási megállapodás módosítás tervezete
Szada, 2020. október 14.
Pintér Lajos
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLATOK
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítását a 103/2020. számú előterjesztés
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szöveggel az alábbi módosítási javaslattal
elfogadja.
A Képviselő-testület javasolja a Társulási megállapodás 18. oldalán a Társulási megállapodás
aláírásra jogosultak részénél Szada település tekintetében a polgármester nevét aktualizálni.
Határidő: 2020. december 1.
Felelős: polgármester
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába a következő személyeket delegálja:
•
•

Pintér Lajos polgármester
Petrák Árpád alpolgármester.

Határidő: 2020. december 1.
Felelős: polgármester
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