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JAVASLAT
A SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLET ÉS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, AZ
EGYESÜLETI TAGSÁGI JOGVISZONY FENNTARTÁSÁRA

Tisztelt Képviselő-testület!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya
2013. december 4-én kelt levelében törvényességi felhívással élt az önkormányzatunk felé,
hogy az önkormányzat vizsgálja felül a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok
Területi és Településfejlesztési Társulás (a továbbiakban: Társulás) társulási megállapodását,
tekintettel arra, hogy a társulási megállapodásnak meg kell felelnie a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87-94. §-aiban
foglaltaknak.
Zsíros Sándorné, a Társulás elnöke 2014. január 2-án kelt levelében arról tájékoztatott, hogy a
Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület és Településfejlesztési Társulása
csak nevében viseli az „önkormányzati társulás” elnevezést, az azonban nem a működési
szervezeti formájára utal.

A szervezet 1996. április 4-én alakult és a Bírósági nyilvántartásba vétel „civil szervezetként”
történt, így a társulás jelenleg egyesületi formában társadalmi szervezetként működik, tehát
nem tartozik a Kormányhivatal ellenőrzési és felügyeleti hatáskörébe.
A bírósági nyilvántartásban az SH&BÖTT civil szervezetként szerepel, bírósági nyilvántartási
száma: 2114/2011. A társulás felett a törvényességi ellenőrzési jogkört az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
CLXXV. tv. 11. §-ában foglaltak alapján a Miskolc Város Ügyészség látja el.
A fentiekről 2014. január 9-én kelt levelemben tájékoztattam a Kormányhivatalt.
A Társulás elnöke 2014. január 6-án érkezett levelében arról tájékoztatott, hogy a Társulás
2013. május 24-én hivatalos Közgyűlést tartott, amely keretében 3/2013. (V. 24.) KGY.
számon a Közgyűlés határozata felhatalmazta a Társulás Elnökét arra, hogy a Társulás tagjai
szándékának megismerése érdekében kerüljön sor a tagsági jogviszonnyal rendelkező
testületi vélemények megismerésére, a Társulásban történő tagsági jogviszony fenntartására
vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat kérésére.
Az előzőek okán kérte, hogy a Képviselő-testület a Társulás alapszabályának felülvizsgálatát
a határozati javaslat 1. melléklete szerinti egyesületi alapszabály tervezetben foglaltak szerint
végezze el, valamint az egyesületi tagsági jogviszony fenntartására vonatkozó testületi
döntéssel megerősített nyilatkozatát, az alapszabály tervezet figyelembevételével hozza meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével dönteni
szíveskedjen.
Felsőzsolca, 2014. január 9.

DR. TÓTH LAJOS
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Területi és Település
fejlesztési Társulás alapszabályának felülvizsgálatára, az egyesületi tagsági jogviszony
fenntartására.
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi változások teljesítése
érdekében a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület és
Településfejlesztési Társulás (rövid néven: SH-BÖTT Társulás) Alapító okiratát az alábbiak
szerint felülvizsgálta:
1. Megállapítja, hogy az SH-BÖTT Társulás civil szervezetként jött létre, és civil
szervezetként van a Törvényszéken bejegyezve az Alapító okirata szerint,
2. Megállapítja, hogy az SH-BÖTT Társulás a továbbiakban nem felelt meg a Mötv. 87.§
szerinti önkormányzati társulás kritériumainak,
3. Megállapítja, hogy az SH-BÖTT Társulás nem végzett helyben biztosítható kötelező
közfeladat körében ellátható feladatokat a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése
szerint,
4. Megállapítja, hogy a Mötv. nem rendelkezik a 2011.év előtt alakult Önkormányzati
társulások olyan formában történő működéséről, amelyek nem látnak el kötelezően
jogszabály által meghatározott feladatokat,
5. Kimondja, hogy civil szervezetként történő működésével egyetért az évtizedes
referenciák alapján, és a jogszabályok alapján a korábbi Önkormányzati Társulás
jogutódjaként az SH-BÖT Egyesülésben alapító tagságát megerősíti,
6. Megerősíti, hogy SH-BÖT Egyesülés sem végez olyan tevékenységet, amelyet
jogszabály önkormányzati társuláshoz rendel,
7. Tudomásul veszi, hogy minden olyan jog megilleti, és minden kötelezettség terheli,
amit az 1. melléklet szerinti alapszabály tartalmaz,
8. Felhatalmazza a Polgármestert, a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester
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