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A napirendi pont rövid tartalma: 
A javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre irányul.  A Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  rendelkezései  szerint  a  képviselő-
testület  (közgyűlés)  át  nem  ruházható  hatáskörébe  tartozik  az  önkormányzat  érdekképviseleti
szervezethet történő csatlakozás, illetve kiválásáról döntést hozni.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 14170/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása:
Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



J  AVASLAT   
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelete  25.  §  (1)
bekezdésében foglaltak alapján indítványt teszek az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A  Magyar  Önkormányzatok  Szövetsége  megalakulását  1990.  november  18-án  határozta  el
harmincöt  alapító  önkormányzat  (eredetileg  Magyar  Önkormányzatok  és  Önkormányzati
Képviselők  Szövetsége  elnevezéssel),  amely  1991-ben  Magyar  Önkormányzatok Szövetsége
néven  jött  létre  azzal,  hogy a  meglévő  szövetségek  mellett  a  lehetőségekhez képest,  típustól
függetlenül próbálja meg összefogni a magyar önkormányzatokat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. június 5-ei ülésnapján a 305/2008. (VI.05.)
KH.  számú  határozatával  nyilvánította  ki  csatlakozási  szándékát  a  Szövetséghez  (1.  számú
melléklet).

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének Alapszabálya a következőképpen rendelkezik: 
„A Szövetség tevékenységének mozgatója nem közvetlenül politikai érdek, hanem az önkormány-
zati jogosultság megtestesítése az önkormányzatok érdekeinek kifejeződésével, (…)”.
„A szövetség működése során együttműködésre törekszik az Országgyűléssel, annak bizottságai-
val, a Kormánnyal és szerveivel, központi közigazgatási szervekkel (….).”
„… a Szövetség elismeri más önkormányzati érdekképviseleti szervezetek létjogosultságát és nem
törekszik az önkormányzati érdekek egyetlen és kizárólagos képviseletére.”

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége addig tudott hatékony munkát végezni, amíg pártsemlege-
sen, valóban az egész önkormányzati szektor érdekeit képviselte. 
Azzal, hogy a Szövetség elnöke egy új ellenzéki politikai párt elnökeként is politikai szerepet vál-
lalt, az önkormányzati szövetség is óhatatlanul a napi pártpolitikai küzdelem részévé vált.
Ezzel a lépéssel - álláspontom szerint - sérült a Szövetség függetlensége, melynek egyenes követ-
kezménye, hogy a jövőben már nem tudja hatékonyan ellátni az önkormányzati szektor érdekkép-
viseletét.

Mindezek fényében javasolom a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből, mint érdekképviseleti
szervezetből való kilépést. 

A  kilépéssel  kapcsolatosan  az  alábbi  jogszabályi  rendelkezésekre  hívom  fel  a  T.  Közgyűlés
figyelmét.

A  Magyar  Önkormányzatok  Szövetsége  a  bírósági  nyilvántartás  szerint  egyesületi  formában
működik (lásd: 2. számú melléklet). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
szerint az alábbi szabályok relevánsak:
Ptk. 3:68. § (1) a) A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével.
(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.

Az önkormányzat tagságáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) előírásai alapján lehet dönteni, melyek az alábbiak: 
Mötv. 41. § (1) (…). A képviselő-testületet a polgármester (…) képviseli.
(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület (…) hozhat.
(4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre
(…) ruházhatja át. (…).
42. § 5. A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (…) érdekképviseleti szervezethez



való csatlakozás, abból történő kiválás.
Az Alapszabály értelmében: 
„16. A tagsági jogviszony megszűnik
a)  az  Elnökséghez  eljuttatott  írásbeli  nyilatkozat  alapján  kilépéssel,  a  nyilatkozat  beérkezése
napjától, az Elnökség tudomásul vételével,”
„23. Az Elnökség:
a.)  Az Elnökség a két  Küldöttgyűlés közötti  időszakban a Szövetség legfelsőbb önálló  döntési
jogkörrel rendelkező operatív, koordináló, irányító szerve,”
„c.)  Az Elnökség tagjai: az Elnök, a Társelnökök, 2 fő; a Küldöttgyűlés által megválasztott 8 fő
régióelnök.”

Fentiek  alapján  a  kilépésről  szóló  nyilatkozatot  a  Magyar  Önkormányzatok  Szövetsége
Elnökségének  kell  postai  úton  megküldeni,  az  Alapszabályban  és  a  bírósági  nyilvántartásban
szereplő alábbi címre:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
A kilépési nyilatkozathoz meg kell küldeni a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát arról, hogy
az önkormányzat a tagsági jogviszonyát megszünteti.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy önkormányzatunk szakmai érdekképviselete a Szövetségből
történő kilépéssel nem fog megszűnni, ugyanis az a Megyei Jogú Városok Szövetségében fennálló
tagságunk által továbbra is biztosított marad.

Tájékoztatom  a  továbbá  T.  Közgyűlést,  hogy  Önkormányzatunk  a  2017.  évi  tagdíjfizetési
kötelezettségének január hónapban már eleget tett.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (V.18.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.
mellékletét  képező  kilépési  nyilatkozatot  aláírja,  és  elektronikus,  valamint  postai  úton  -
tértivevényes levélként - benyújtsa a Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket  a  Magyar  Önkormányzatok  Szövetségéből  történő  évközbeni  kilépéssel
kapcsolatos tagdíjfizetés rendezésével kapcsolatosan. 

Felelős:          - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          aljegyző 
Határidő:        - a határozat és a kilépési nyilatkozat benyújtására: 2017. május 19.

- a tagdíjfizetéssel intézésére: 2017. június 30. 

Dunaújváros, 2017. május 18.

Cserna Gábor s.k. 



    polgármester
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