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E L İ T E R J E S Z T É S 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. december 10-i rendkívüli ülésére 
 

 
Tárgy: Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl 
Üsz.: I/13757/1/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Belsı Ellenırzési Társulási Tanács 2012. november 28-án ülést tartott és a 9/2012. 
(XI. 28.) sz. BET. határozata 3. pontjában úgy döntött, hogy ”A Társulási Tanács a társult 
települések képviselı-testületi döntésének ismeretében hozza meg határozatát arra 
vonatkozóan, létre kíván-e hozni 2013. január 1. napjától jogi személyiséggel rendelkezı 
társulást, illetve mely települések részvételével.” 

 
A Társulási Tanács a jelenlegi, jogi személyiséggel nem rendelkezı társulás 

megszüntetésével kapcsolatosan határozatot ugyan nem hozott, de a gesztor önkormányzat 
képviselıje a tanácskozáson a megszüntetés mellett érvelt. 2012. november 29-én 
Kerekegyháza tájékoztatást küldött részünkre, hogy „Kerekegyháza Város Önkormányzat 
Képviselı- testülete november 28-i ülésén a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetése mellett 
foglalt állást, továbbá jogi személyiséggel rendelkezı társulás létrehozását sem tartja 
indokoltnak”. 

 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény (a továbbiakban Ttv.) 4. §-a (1)-(2) bekezdése szerint : 
„4. § (1) A társulásban részt vevı képviselı-testületek (a továbbiakban: a társulás 

tagja) mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges: 
a) a megállapodás jóváhagyásához; 
b) a megállapodás módosításához; 
c) a megállapodás megszüntetéséhez; 
d) a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 
(2) A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás az (1) bekezdésben 

foglalt úton történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott 
államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban elıírt feltétel 
teljesülésének megszőnése folytán bekövetkezı hatáskörmegszőnés miatt válik év közben 
szükségessé - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló - az (1) bekezdésben 
meghatározott szavazataránnyal hozott - döntést a képviselı-testület legalább három hónappal 
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.” 

 
A Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás határozatlan idıre szól, melynek 

módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti (Ttv. 5. § 
(1) bek.). A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl vagy 
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétıl számított hatvan napon belül döntenek (Ttv. 
5. § (2) bek.).  
 

A Ttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a társulás megszőnik, ha a társulás 
valamennyi tagja elhatározza a társulás megszüntetését. A Ttv. 4. § (1) bekezdése c) pontja 
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szerint a megállapodás megszüntetéséhez a társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
 A Ttv 6. § (2) bekezdése értelmében a társulás tagjai a társulás megszőnésekor 

kötelesek egymással elszámolni. A Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 13. pontja 
értelmében az elszámolást a gesztor önkormányzat polgármestere készít elı és a társult tagok 
a pénzügyi mérleg alapján az arányosság elve szerint részesülnek a társulás vagyonából, 
illetıleg viselik az esetleges terheket. 

 
A társulások kibontakozását az állam az elmúlt években pénzügyi támogatással, 

ösztönzéssel elısegítette.  Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló T/7655. 
számú törvényjavaslat a belsı ellenırzési társulások számára hozzájárulást (kiegészítı 
normatívát) azonban már nem tartalmaz. 
 

Amennyiben a társulás megszüntetésérıl az abban résztvevı valamennyi tag nem 
dönt egybehangzóan, abban az esetben a társulást - figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 146. §-ára - át 
kell alakítani jogi személyiségő társulássá. Ezt a Mötv. rendelkéseinek megfelelı  
felülvizsgálatot, módosítást a Mötv. hatálybalépése elıtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodások esetén a képviselı-testületeknek 2013. június 30-ig el kell végezniük. 

 
Jelenleg a társulási megállapodás felmondására (kiválásra) - a társulás 

megszüntetésén kívül – nincs más jogszerő lehetıség. A hatályos jogszabály, a Ttv. fent 
idézet 4. § (2) bekezdésének fıszabálya szerint a társulási megállapodást felmondani a 
naptári év utolsó napjával lehet, az errıl szóló döntést azonban a képviselı-testület legalább 
három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A Ttv. elıbbi 
bekezdésének fıszabálya alóli kivétel második fordulata (hatáskörmegszőnés) sem áll fenn. 

 
Lajosmizse és Felsılajos településeken a belsı ellenırzési feladatok ellátása 2005 óta 

Belsı Ellenırzési Társulás keretében történt. A feladatot azonban nem közvetlenül a társulás 
látta el, hanem azt közvetetten, szervezı tevékenységével segítette. Tekintettel arra, hogy a 
társulás 2013. évben már állami hozzájárulásban nem részesül és a gesztor önkormányzat 
pedig a feladatellátásért díjat kíván 2013. évtıl bevezetni, a társulás fenntartása számunkra 
elınytelen. A feladatellátás a társulás lététıl függetlenül 1 fı fıállású köztisztviselı 
alkalmazásával megoldott. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozattervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 
.../2012. (...) ÖH. 
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl 

 
Határozat 

  
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt a Belsı Ellenırzési 

Társulás 2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkéri a 
polgármestert, hogy a megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 15. napjáig 
küldje meg a Belsı Ellenırzési Társulás részére. 
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2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a gesztor 
önkormányzat polgármesterét, hogy a Belsı Ellenırzési Társulás megszőnése esetén - 
figyelemmel a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 13. pontjában foglaltakra – a 
pénzügyi elszámolást készítse elı és terjessze a társult önkormányzatok képviselı-
testületei elé. 
 

3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ezen határozat 1. pontjában 
foglaltak teljesülése esetén nyilatkozik, hogy a belsı ellenırzési feladatai ellátására 
nem kíván tagja lenni az esetlegesen 2013. január 1-jén megalakuló jogi 
személyiséggel rendelkezı társulásnak. 

 
Felelıs: Képviselı-testület és polgármester 
Határid ı: 2012. december 10.  

 
Felsılajos, 2012. december 5. 
 
 
                   Juhász Gyula sk. 
                   polgármester 

 
 
 


