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Mint Ön előtt is ismeretes, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) alapján a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2012. december 31-vel hatályát 
veszti, így a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
is megszűnik.  
Természetesen az Alaptörvény és a Mötv. továbbra is lehetővé teszi az önkormányzatok 
számára feladataik és hatásköreik hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében a 
társulásos közös feladatellátást, amely történhet a Társulás átalakulásával vagy annak 
jogutód nélküli megszűnésével és egy új társulás létrehozásával. 
 
A Mötv. 13. §-a rögzíti az önkormányzatok közfeladatait, amelyeknél még további 
pontosítás várható a Mötv. 11. § (2) bekezdése alapján, jelen időszakban azonban még csak 
az érvényben lévő ágazati törvények szabályozásából indulhatunk ki. 
Ismerjük a közszolgáltatások azon körét, amely 2013-tól állami feladattá válik, itt 
elsősorban a közoktatás és a pedagógiai szakszolgálat az a terület, amely biztosan kiválik 
az eddigi társulásos feladatellátásból. 
Várhatóan továbbra is kötelező feladatként jelenik meg – lakosságszámtól függően – a 
szociális és gyermekvédelmi ellátás, amelynek felsorolását és jelenlegi társulási ellátását az 
1. sz. mellékletben mutatom be. A teljes társulási feladatkört 2012. január  1-jei állapot 
szerint  a 2. számú melléklet tartalmazza, amelyben 2 feladat biztosan települési kötelező 
feladat lesz: a belső ellenőrzés (370/2011.(XII.31.) Korm. rend.) és a mozgókönyvtári 
szolgáltatás (Mötv. 13. § (1) 7. pont). 
 
A Társulás 2012. december 31-i megszűntetéséhez a tagtelepülések és képviselő-testületük 
döntései szükségesek, legalább a következőkben felsorolt területeken és témákban: 

- a tagok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozata szükséges a 
Társulás 2012. december 31-i megszüntetéséről; 

- a tagok képviselő-testületeinek döntése szükséges a Társulás megszűnése után az 
önkormányzat részére eddig a Társulás által végzett feladatairól. (A Társulás 
megszüntető okiratában rögzíteni kell az ellátott feladat további módját és 



 
 

formáját.) A 2. sz. mellékletben megjelent feladatokat a továbbiakban biztosíthatja 
a települési önkormányzat, önkormányzatok által létrehozott mikrotársulás útján, 
egy újonnan létrehozott társulás keretein belül, illetve helyi önkormányzattal (pl. 
Mosonmagyaróvár) kötött megállapodás formájában. (1993. évi III. törvény 90. § 
(4)); 

- a belső ellenőrzés elvégzésére ( 25 település) a  Társulás opcionális szerződéssel 
rendelkezik 2013-ra, amelynek teljesítésével a Társulás megszűnése után nem élhet. 
A települések a szerződést átvehetik vagy elvégeztethetik önállóan a belső 
ellenőrzést; 

- a mozgókönyvtári szolgáltatás (19) település három elemből tevődik össze, a 
könyvtári informatikai rendszer működtetése, a szakmai munka elvégzése és a 
könyvtári szolgáltatás helyi biztosítása a könyvbeszerzéssel. Ha a feladatot a 
település átveszi, a meglévő eszközök, részére átadásra kerülnek, a 
programfrissítés, szakmai feladatok és szolgáltató hely fenntartása önkormányzati 
feladattá válik; 

-  a Társulás megszüntetésekor biztosítani kell a Társulás és intézményei 
vagyonfelosztását. Ennek elveit rögzítik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésében, a pályázati forrásokból létrejött 
vagyonnövekmény pályázati feltételben, a vagyonműködtetési szerződésekben. A 
tagtelepüléseknek a vagyonmegosztás feltételeit testületi határozattal kell 
elfogadni; 

- a működési engedélyköteles tevékenységek vállalásakor a megszűnő feladatellátó 
kérelmezi azok visszavonását, de azzal egyidejűleg az új szolgáltatónak a hatósági 
engedélyek kiadását kell kezdeményezni. Ezek végső határideje 2012. november 
15-e, amely után a szükséges munkajogi intézkedéseket is meg kell tenni. 

 
A részletes 2013. évi költségvetés még nem ismeretes. A közszolgáltatásoknál jellemző 
lesz a feladatalapú finanszírozás, a kistérségi kiegészítő állami támogatás feltehetően 
megszűnik, helyébe a helyi önkormányzatok és társulásaik által ellátandó feladatok 
kötött felhasználású állami támogatása jelenik meg, ennek mértéke és a hozzájutás 
feltételei azonban még nem kidolgozottak. 
 
Kérem, hogy a fenti kérdésfelvetéseket gondolják végig, alakítsák ki véleményüket, a 
Kistérségi Tanács soron következő ülésein – a képviselő-testületek döntései után 
jelentős intézkedéseket kell hozni. 
 

Mosonmagyaróvár, 2012. augusztus 14. 
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Melléklet: 1. sz. melléklet: szociális és gyermekvédelmi szakfeladatok 
      2. sz. melléklet: társulási feladatellátás 2012. január 1-jén 


