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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 2022. október 4. napján megtartott társulási tanács ülésén napirendre vette és tárgyalta a 

benyújtott előterjesztéseket, többek között a „Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás 

működési hozzájárulásának meghatározására” tárgyban. 

 

Az előterjesztés tartalmazza a működési hozzájárulás szükségességét, eszerint az indokolás arról szól, 

hogy a Társulás működési költségeit az elmúlt években a Társulás korábbi gazdaságos működésének 

köszönhetően keletkezett pénzmaradványból tudja biztosítani 2022-ig, azonban a Társulás 

pénzmaradványa már a 2023 évi költségeket nem fedezi teljes mértékben, ezért van szükség működési 

hozzájárulás meghatározására. 

A csökkentett működés következtében jelentős költségek nem merülnek fel a Társulás működése során, 

és bár nem jelentkeznek nagymértékű kiadások (a dologi kiadások között a honlap fenntartásához 

szükséges kiadások, banki költségek kerültek elszámolásra), a Társulás elnöke indokoltnak tartja 

kismértékű tartalék képzését az esetlegesen felmerülő kiadásokra. 

 

A Társulási megállapodás V. 9. pontja meghatározza, hogy „a Társulási Tanács a működéséhez tagdíjat 

állapíthat meg. A tagdíjat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) 90. § (2) bekezdése alapján a települések által képviselt lakosságszám 

arányában kell megállapítani. Ez esetben a lakosságszám számítás alapja a költségvetési törvényben 

meghatározott lakosságszám. A Társulási Megállapodás V. 10. pont kimondja, hogy „a tagdíj összegéről 

a Társulási Tanács egyszerű szavazattöbbséggel dönt”, a működési hozzájárulás megfizetésének, illetve 

a hozzájárulás mértékének megállapításához tehát a döntésnek a Társulásban részt vevő képviselő-

testületek által történő elfogadása nem szükséges, a Társulási Tanács döntése Társulási megállapodás 

módosítást sem von maga után. 

 

A fentiek alapján eljárva a 2022. október 4-i Társulási tanács ülésén valamennyi tag önkormányzat 

delegált tagja egyhangú döntésével a 4/2022. (X.4.) sz. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulási 

határozatot hozta (mellékletként csatolva), amely Szada vonatkozásában megállapítja egyrészt a 15 

Ft/lakos működési hozzájárulás meghatározását, másrészt a 2022. január 1-jén kimutatott 6123 fős 

lakosságszámot. Ennek alapján tehát a lakosságarányos összeg 2023. évre 91 845 Ft.   

 

A működési hozzájárulás befizetésének 2023. január 31-i határidejét a Társulás úgy állapította meg, 

hogy a meghatározott összeg előirányzatként a Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben tervezhető legyen.      

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2020. (X.29.) KT-határozata szól a 

Társulási megállapodás módosítási javaslatra vonatkozó döntéséről, ugyanezen KT-határozat 

rendelkezik arra a javaslatra vonatkozóan, hogy a Társult önkormányzatokat tagdíjfizetési kötelezettség 

nem terheli, ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
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Melléklet:  

4/2022. (X.4) sz. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulási határozata a működési hozzájárulásának 

megállapításáról 

 

 

…/2022. (XI.24.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gödöllői Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának a 137/2022. számú előterjesztés melléklete 

szerinti 4/2022. (X.4) sz. határozatát a Szada Nagyközség Önkormányzatát 2023 évben terhelő 91 845.- 

Ft működési hozzájárulás megállapításáról. 

 

2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társulás által meghatározott 1./ pont szerinti 

hozzájárulás összegét terveztesse be kiadási előirányzatként az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésébe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


