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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban: Társulás) 

2007. január 25-én alakult meg és fogadta el Társulási megállapodását, amelyet azóta több alkalommal 

felülvizsgált, módosított és aktualizált. A jelenleg hatályos Társulási megállapodást 2020 év végén 

fogadta el valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete, többek között a taglétszám változásra 

is tekintettel. 

Szada Nagyközség Önkormányzat - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel a 9/2020. (IV. 30.) számú Polgármesteri határozattal – fejezte ki csatlakozási szándékát a 

Társuláshoz, majd a Polgármesteri határozatnak megfelelően a Társulás Társulási Tanácsa 2020. 

szeptember 11-i ülésén meghozta kedvező döntését Szada Nagyközség Önkormányzat tagfelvételéről. 

A Társulás 2021. október 15. napján megtartott társulási ülésén napirendre vette és tárgyalta a benyújtott 

előterjesztéseket „Javaslat Kerepes város kilépési szándékának tudomásul vételére”, valamint „Javaslat 

a Társulási Megállapodás módosítása” tárgyban. 
 

A Társulási megállapodás III. 4. pontja meghatározza, hogy „Társulás tagja a tagsági jogviszonyát a 

naptári év utolsó napjával mondhatja fel. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntését a 

Társulás tagjának képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és azt a Társulás 

tagjaival közölni”, így a Társulási Tanács a 2021. december 31-ével történő, a Kerepes Város 

polgármestere 85/2021. (IV.29.) sz. határozatával kifejezett (1. sz. mellékletként csatolt) kilépési 

szándékot tudomásul vette és a döntés értelmében módosította a Társulási megállapodást.  

 

A jogszabály által előírtak szerint, valamint a fentieknek megfelelően ismételten szükségszerűvé vált a 

Társulási megállapodás módosítása, amelyet minden társult képviselő-testületnek el kell fogadnia.  

 

A fentiek figyelembevétele után a csatolt határozati javaslat elfogadását indítványozom.  

 

Melléklet: Kerepes Város Polgármestere 85/2021. (IV.29.) határozata  

 

 

…/2021. (XI.25.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gödöllői Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása Társulási megállapodásának módosítását, kizárólag 

Kerepes Város Önkormányzat tagságának 2021. december 31. napjával történő törlése tekintetében. 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 


