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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Alaptörvénye alapján ún. sarkalatos törvényként 2011. december 19-én fogadta 
el az Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényt (továbbiakban Ötv.). Az Ötv. IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok 
társulásának szabályairól. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvényt pedig 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezték. 

A települési önkormányzatok alapvetően a területfejlesztés összehangolása végett léptek be 
társulásokba, amelyek azonban, a törvényi lehetőségek és a kedvező finanszírozás miatt, 
egyre több szolgáltatást vállaltak fel. A legtöbb társulás a fentieken túl szociális és 
gyermekjóléti feladatokat lát el, valamint az oktatás, nevelés tekintetében is végez fenntartói 
tevékenységet.  

A hatályos szabályozás, a fent leírtak alapján, 2012. december 31. napjával a ma jól működő 
többcélú kistréségi társulásokat a törvény erejénél fogva megszünteti, illetve 2013. június 30-
ig lehetőséget biztosít azok átalakítására, az új törvénynek megfelelően. Az új Ötv. is 
meghatároz önkormányzatok részére kötelező feladatok. A felsorolás nem az összes feladatot 
tartalmazza, hisz más ágazati jogszabály is előírhat kötelező feladatokat. A feladatok 
ellátására önkéntesen létrehozható társulás, amely azonban már nem kistérségi szinten 
működő társulás lesz. A törvényalkotó jelenleg nem szabályozza, hogy a társulás a 
kialakításra kerülő járásokon belül alakítható-e, vagy a járási közigazgatási határokon 
átnyúlóan létesíthetők. A Belügyminisztérium álláspontja szerint, jelenleg nincs olyan 
szabályozás, mely tiltaná a közigazgatási határokon átnyúló társulás létrejöttét. Sőt a 
későbbiekben várható olyan ágazati szabályozás megalkotása, mely bizonyos feladatokat 
eleve az önkormányzatok társulásaihoz telepít. 

Dabas járásszékhelyként fog működni, és a jelenlegi tervezet alapján Újhartyán, Újlengyel, 
Hernád, Kakucs, Pusztavacs, Táborfalva, Örkény, Tatárszentgyörgy, Inárcs és Dabas 
települések fognak tartozni a járáshoz.  

A Dabasi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jelenleg: 

- Családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás 

- Hulladék gazdálkodás 

- Oktatás 

 

2013. január 1. napjától lehetőség van tehát a már meglévő intézményrendszerre alapozottan 
új társulást létrehozni, illetve a jelenlegi többcélú társulást átalakítani. Figyelembe kell venni, 
hogy Dabasi járás olyan településeket foglal magában, amelyek többsége nem rendelkezik 



olyan intézményekkel, amelyek a kötelezően elírt feladatok ellátását biztosítaná. Várhatóan a 
2013. évi költségvetési koncepció már figyelembe fogja venni, hogy a helyi 
önkormányzatoktól az államigazgatási feladatok a járásokhoz kerülnek át, amely az állami 
támogatások csökkenését fogja eredményezni.  

Az Ötv. 13. § (1) bekezdése „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen” fordulattal 20 feladatot nevesít. 
E feladatok közül a településeknek célszerű lehet, részben vagy egészben, társulás formájában 
ellátni a következőket:  

• Településüzemeltetés, Területfejlesztés, közlekedés, 
• Foglalkoztatás kezelése, 
• Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
• Környezet-egészségügy – köztisztaság, települési környezet tisztaság biztosítása, 
• Óvodai ellátás, 
• Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások, 
• Helyi környezet – és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, - kezelés és – ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 
• Helyi közfoglalkoztatás, 
• Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
• Hulladékgazdálkodás, 
• Turizmus, Kultúra, Média, 
• Vállalkozásfejlesztés. 

A felsorolt feladatok esetében több település könnyebben biztosíthat közösen fenntartott 
intézményt, így nem településenként szükséges a feladatot ellátó munkaerőt alkalmazni. 

Az új Ötv. IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól (2013. január 1. 
napjától hatályos). A 89. § (1) bekezdése szerint „a társuláshoz csatlakozni naptári év első, 
abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás 
másként nem rendelkezik.” A (2) bekezdés szerint pedig „a társuláshoz való csatlakozásról és 
a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített 
többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.”  

Tekintettel arra, hogy jelenleg hatályos társulási megállapodások vannak, a törvény átmeneti 
rendelkezései között a következők szerint fogalmazza meg a feladatokat: „az e törvény 
hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 
felülvizsgálják, és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják, e törvény 
hatálybalépését követő hat hónapon belül /146.§ (1)/.” 

Az új szabályozás alapján javasolt, hogy a Dabasi járáshoz tatozó települések 
szándéknyilatkozatban fejezzék ki társulási szándékukat.  

Amennyiben a jogszabályok változása és a 2013. évi finanszírozás változása miatt a 
települések úgy döntenek, hogy a csatlakozás nem áll érdekükbe, úgy az alábbi határozatot 
visszavonhatják. 

 
 

Határozati javaslat: 
 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2012. (... ...) önk. határozata 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
szándéknyilatkozatát fejezi ki Dabasi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak 
jogutódjaként létrejövő Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozására, 2013. január 1. 
határnappal. 

Felelős:     polgármester 
Határidő:  folyamatos 


