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Pásztó Városi Önkormányzatnak a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő 
kilépésére, az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe való belépésre 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012-ben a 89/2012. (IV. 27.) számú határozatával 
döntött arról, hogy belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe (továbbiakban: MÖSZ). 
 
A szövetség Pásztó városát tagjai sorába felvette, azóta fizetjük tagdíjunkat, ami évenként 10,-
Ft/lakos. 

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének célja elsősorban az önkormányzati érdekek megjelenítése 
és védelme a kormányzati döntéshozatali eljárás során. A MÖSZ másik komoly célkitűzése az 
önkormányzatokat érintő tárgykörökben konferenciák rendezése, felkészítő tréningek és 
szemináriumok tartása, míg harmadik feladata az önkormányzatok nemzetközi képviselete.  

A tagdíj megfizetése éves szinten kb. 100.000 forint nagyságú kötelezettségvállalást jelentett az 
önkormányzat számára. A jövőben azonban az önkormányzat nem vállalná fel ezt a pénzügyi 
kötelezettséget és a MÖSZ alapszabálya alapján kezdeményezi a szövetségből való kilépést. 

A MÖSZ alapszabályának 16. pontja rendelkezik a tagsági jogviszony megszüntetéséről. 

A tagsági jogviszony megszűnik:  
a.) az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel, a nyilatkozat beérkezése napjától, 
az Elnökség tudomásul vételével, 
b.) az önkormányzat megszűnése vagy egyesülése, a megszűnés, vagy az egyesülés időpontjától, 
c.) automatikusan megszűnik a tagság: kizárással, a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás 
fizetésének egy évnél hosszabb ideig tartó elmulasztása esetén, 
d.) ha a tag – az Elnökség felhívása ellenére – nem teljesíti az Alapszabály vállalt kötelezettségeit, az 
Elnökség dönt a tagsági jogviszony megszűnéséről  
e.) Küldöttgyűlési kizárással. 
 
Az alapszabály 16. pontjának a) bekezdése alapján indítványozom az Elnökséghez eljuttatott írásbeli 
nyilatkozat alapján a kilépést. 
 
Tájékoztatom egyúttal a Képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk szakmai érdekképviselete a 
MÖSZ-ből történő kilépéssel nem fog megszűnni. A magyar önkormányzatok olyan helyzetben 
vannak, hogy szükségük van arra, hogy érdekeiket megfelelő hatékonysággal képviseljék. Erre 
alkalmasnak tartom az Önkormányzatok Mátrai Szövetségét.  
 
Az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége tevékenységével hozzá kíván járulni az önkormányzatok és 
szerveik önkormányzati jellegének megőrzéséhez, további erősítéséhez. 
Támogatni kívánja tagjait abban, hogy az önkormányzatok a létbiztonság megőrzésében betöltött és 
egyre fokozódó szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkciónak mind eredményesebben 
megfelelhessenek. Kiemelt figyelmet kíván fordítani a Szövetség érdekérvényesítő erejének és 
lobbitevékenységének kifejtésére, továbbá arra, hogy a térség lehetőségeiből adódó turisztikai, 
kulturális és gazdasági, illetve egyéb előnyöket és ezáltal a Szövetség belső piacát erősítse.  
 
A Szövetség érdek-képviseleti szervként kíván közreműködni a szakhatóságok, szolgáltatók felé, 
azokban az ügyekben amelyek a tagság közös érdekeit képviselik, de kiemelten a Mátrát mint régiót 
érintő fejlesztések, pályázatok tekintetében. 
 
A Szövetség önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan települési 
önkormányzat, amely az önkéntesség, a szolidaritás, konszenzusa és a közös teherviselés elveinek 
tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt általános célok elérése érdekében az alapszabályban 
részletezett módon együtt kíván működni. A Szövetség önálló szervezet, amely azonban elfogadja a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének irányelveit, és annak tagozataként 
tevékenykedik. 
 



A Szövetség tagjai sorába a belépés az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a 
belépő kijelenti, hogy a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. A tagság a 
nyilatkozatnak az elnökség részéről történő elfogadásával kezdődik. 
A tag a belépési nyilatkozat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az 
évi tagdíj arányos részét a Szövetség számlájára átutalja. A következő évtől kezdődően az éves tagdíjat 
két egyenlő részben február 28-ig, illetőleg július 31-ig fizeti be. A tagdíjat a lakosság számarányában 
kell fizetni, mértéke 4.-Ft/fő/év.  
 
Fentiek alapján az alábbi két határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.  
 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéből kilép, ezzel 2012. óta fennálló tagsági jogviszonyát megszünteti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a képviselő-testület döntéséről a MÖSZ 
Elnökségét írásban értesítse, illetve a kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez juttassa el.  
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: polgármester 
 
 
II. Határozatai javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Önkormányzatok Mátrai 
Szövetségébe történő belépésre vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat belép az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe. 
A belépés tagdíját, mely 4Ft/fő/év, költségvetésében biztosítja. 
 
Felhatalmazza polgármesterét a belépési nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2014. november 20. 
 
 
         Dömsödi Gábor 
                      polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 


