
 
 
Szám: 1-232 /2014. 
 
 

A döntés meghozatala minősített 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T  
 

önkormányzatok országos érdekvédelmi szövetségi tagságára,  
tájékoztató egyes szövetségek célkitűzéseiről 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készült: a képviselő-testület 2014. decemberi ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, 
     Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Az előterjesztést előkészítette: dr. Sándor Balázs

Pásztó város Polgármestere 
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
     (06-32) *460-753; *460-155/113  
 Fax: (06-32) 460-918 



2 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 332/2014. (XI. 27.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, hogy az önkormányzatok országos 
érdekvédelmi szövetségei milyen célokkal, illetve milyen érdekérvényesítő eszközökkel 
rendelkeznek, hogy a testület mérlegelni tudja, vállalja-e valamelyik országos érdekvédelmi 
szövetségben a tagságot.  
 
Jelenleg hét országos szövetség működik Magyarországon, melyből négy képviseli és 
igyekszik érvényesíteni a városok, kisvárosok érdekeit. 
 
A legnagyobb érdekvédelmi szövetség az 1989. március 10-ei alapítású Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége. 
 
A TÖOSZ támogatni kívánja tagjait abban, hogy a települések a társadalmi újratermelésben, a 
létbiztonság megőrzésében betöltött és egyre növekvő szerepüknek, az általuk gyakorolt 
államigazgatási funkcióknak mind eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén 
törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák a történelmi esélyt, ami valódi helyi hatalom 
létrejöttét kínálja. 
A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttműködéseinek és társulásainak bővülését 
és a térségi szemlélet megerősödését a települési önkormányzatok tevékenységének 
kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.  
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az alapításkor megfogalmazott célokat és 
főbb feladatokat ma is időszerűnek tartja, tevékenységével továbbra is hozzá kíván járulni a 
települések önkormányzati minőségének kialakulásához, az elért eredmények megőrzéséhez, 
az önkormányzatiság továbbfejlesztéséhez. A TÖOSZ a szövetséget alkotó, a szövetséghez 
csatlakozott önkormányzatok önkéntes társadalmi szervezete. Támogatni kívánja tagjait 
abban, hogy a települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság megőrzésében betöltött 
és egyre növekvő szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak mind 
eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák 
a történelmi esélyt, ami valódi helyi hatalom létrejöttét kínálja. 
A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttműködéseinek és társulásainak bővülését 
és a térségi szemlélet megerősödését a települési önkormányzatok tevékenységének 
kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.  
 
A TÖOSZ fontosnak tartja a társadalmi közmegegyezést, annak folyamatos megújítását. 
Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során abból indul ki, hogy a társadalmi fejlődés 
jelen időszakában a közös önkormányzati érdekek megfogalmazására és érvényre juttatására 
van szükség minden olyan ügyben, ami az önkormányzatok jogállását, jövőbeni szerepét és 
lehetőségeit érinti. 
Szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttműködjenek, törekedjenek 
közös érdekeik kialakítására. Ennek hiányában a szövetség a tagok közötti tényleges 
érdekeltérések feltárását és azt támogatja, hogy az önkormányzatok közötti valóságos 
érdektagoltság kifejeződjék és intézményes keretek között megjelenjék. A szövetség közvetíti 
a tagként csatlakozott önkormányzatok álláspontját a képviseleti, politikai, kormányzati 
szervek, valamint a nyilvánosság felé. 
A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan önkormányzat, 
amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a 
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közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó értelemben vett 
pragmatizmus, a szövetségi tevékenység és a szövetségi tevékenység pártsemlegességnek 
tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban 
részletezett demokratikus módon kíván együttműködni.  
A TÖOSZ támogatást és együttműködést vár minden olyan szervezettől és személytől, amely, 
illetőleg aki az önkormányzatok létrejöttében, eredményes működésében érdekelt.  
A TÖOSZ a más önkormányzati érdekképviseletekkel együttműködésre törekedve vállalja az 
önkormányzati érdekek képviseletét és érvényesítését a jogalkotásban és más állami döntések 
meghozatalában. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy továbbra is részese kíván lenni az 
országos érdekegyeztető tevékenységnek és szervezetnek.  
A TÖOSZ tevékenységének alapelve: a szolidaritás és a szakmaiság. 
 
A Szövetség éves tagdíja 20 Ft/lakos/év. 
 
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége megalakulását (akkor még Magyar 
Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége néven) 1990. november 18-án 
határozta el a harmincöt alapító önkormányzat. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 
évvel később, 1991-ben történő létrehozását a már meglévő és alakuló szövetségek mellett az 
tette szükségessé, hogy az próbálja meg összefogni a magyar önkormányzatokat, függetlenül 
azok típusától, területi elhelyezkedésétől. Természetesen nem kizárt, hogy egy-egy helyi 
önkormányzat egyszerre több szövetségnek is tagja legyen, ennek megfelelően a célok 
meghatározásánál az egyetemesség gondolata vezérelte az alapítókat. 
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége küldetése: 
- az önkormányzati érdekek megjelenítése és védelme a kormányzati döntéshozatali eljárás 
során. Ennek érdekében vesz részt megalakulása óta az önkormányzati érdekszövetségek 
számára biztosított egyeztetési fórumokon, amelyeket törvény ír elő az önkormányzatokat 
érintő kormányzati döntések előtt.  
- az önkormányzatokat érintő tárgykörökben konferenciák rendezése. A polgármesterek és 
képviselők felkészítésében nagyban segítettek ezek az alkalmak, melyeknek eredményeként 
hatékonyabb, eredményesebb testületi munkát tudtak végezni az érintettek. 
- az önkormányzatok nemzetközi képviselete. Kezdettől fogva tagjai vagyunk az Európa 
Tanács Helyi-és Regionális Kongresszusának, ennek keretén belül a régiók fejlesztését 
elősegítő szakbizottságban végzünk munkát. Képviseltetjük magunkat továbbá az EU Régiók 
bizottságában is. 
A Szövetség célja: 
a.) Az önkormányzati hatalomgyakorlás előmozdítása. 
b.) Az önkormányzati érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami 
szervezetek felé. 
c.) Az érdekegyeztető szerepkör vállalása. 
d.) Az önkormányzatok érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak 
bizottságai, a Kormány és szervei, valamint a közigazgatás központi szervei előtt. 
e.) Az önkormányzati érdekek védelme. 
f.) Jogszabály alkotás kezdeményezése az önkormányzati érdekek érvényesülése érdekében, az 
önkormányzatok működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek 
véleményezése. 
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g) Az önkormányzatok közötti gazdasági, kulturális két- és többoldalú döntések 
tervezetinek véleményezése. 
h.) Az önkormányzatok igénye szerinti szolgáltatások biztosítása elsősorban a következő 
területeken: 
- az információs rendszer kiépítése a Szövetség és az önkormányzatok, valamint az 

önkormányzatok egymás közötti viszonylatában, az önkormányzatok munkáját elősegítő 
adatbázis létrehozásával 

- az önkormányzati tisztségviselők, képviselők és alkalmazottak képzésének, 
továbbképzésének, valamint vezetőképzésének elősegítése 

- tapasztalatcserék szervezése 
- önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása 
- önkormányzati menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői 

hálózat kialakítása 

 

- az önkormányzatok gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az önkormányzati 
vállalkozások támogatása 

- a Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek 
visszaforgatása az önkormányzatok támogatására 

i.) Az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi 
kapcsolatainak kiépítése. 

j) A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, ezen belül 
kiemelten más érdekszövetségekké való kapcsolattartás. 
A Szövetség céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytat, vállalkozásokat 
szervez (szervez, alapít), dönt alapítványok, pályázatok, valamint egyéb pénzeszközök 
megpályázásról, egyéb támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe. 
 
A Szövetség éves tagdíja 10 Ft/lakos/év. 
 
1990. november 22-én alakult meg Jászberényben a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetsége. 
 
Legfontosabb tevékenységük a kisvárosok helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a 
településfejlesztés, a támogatási lehetőségek feltárása, az együttes segítségnyújtás és részvétel 
a jogalkotási munkában. 
 
Az elmúlt 15 évben részt vettek minden jelentősebb, az önkormányzatok életét érintő 
törvénytervezet előkészítésében. Több beadványt nyújtottak be a városi sajátos érdekek miatt 
az Alkotmánybírósághoz, melyek sikeresek voltak, pl. lakások kényszerértékesítése, 
gázprivatizáció után járó önkormányzati részesedés, állami vállalatok által használt belterületi 
földek után részesedés. 
 
Jelentős kapcsolatot alakítottak ki más országos hatáskörű szervezetekkel. A Megyei Jogú 
Városok Szövetségével állnak szorosabb kapcsolatban, amely szervezettel 1993-ban 
együttműködési szerződést írtak alá. 
Komoly nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, többek között részt veszünk több 
nemzetközi programban, az Európa Tanács Önkormányzati Konferenciája által képviseljük a 
magyar önkormányzatokat. 
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A Szövetség céljai: 
 

1. Állásfoglalás a kisvárosi önkormányzatokat érintő ügyekben, különösen feladat- és 
hatáskör megállapításánál, költségvetési elosztási kérdésekben, az ellátási felelősség 
meghatározásánál. 

2. Részvétel a jogalkotási, jogszabály előkészítési munkában. 
3. Országos jelentőségű kérdésekben, illetőleg egyedi állami döntéseknél a 

véleménynyilvánításon túl az érdekek képviselete, beleértve egy-egy kisváros 
érdekében való együttes fellépést is. 

4. A különböző típusú és szintű állami, társadalmi érdekvédelmi szervezetekkel való 
kapcsolattartás, ezen belül kiemelten más települési önkormányzati 
érdekszövetségekkel. 

5. A Szövetség érdekközvetítő és érdekvédő tevékenységet folytat az adott 
önkormányzatok képviseletében regionális, megyei szinten. 

6. Olyan nemzetközi kapcsolatok alakítása, kiemelve a testvérvárosi kapcsolatokat, 
amelyek nemcsak politika, de jelentős gazdasági haszonnal is járnak a kisvárosok 
számára. 

7. A Szövetség célja a kisvárosok helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, 
fejlesztésük, támogatási lehetőségeiknek feltárása, az együttes segítségnyújtás. 

8. Kialakítani a kisvárosok közötti belső információs rendszert, véleménycserét, adat és 
dokumentációs bázist. 

9. Segíteni a kisvárosok önkormányzatainak szakmai szolgáltatások nyújtásával, 
szakértők közvetítésével, szakmai továbbképzések szervezésével. 

10. A Szövetség újságot, folyóiratot és egyéb kiadványokat jelentet meg, kiállításokat, 
bel- és külföldi tanulmányokat szervez, illetve segíti a tagok ez irányú munkáját.  

 
A Szövetség céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytat, vállalkozásokban 
részt vesz (szervez, alapít) dönt alapítványok, pályázatok, valamint egyéb pénzeszközök 
megpályázásairól, felhasználásáról, egyéb támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe.  
 
A Szövetség éves tagdíja 8 Ft/lakos/év. 
 
A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége 1990-
ben alakult, székhelye Mecseknádasd. 
 
A Szövetség céljai:  
 
1.  A Szövetség alapvető célja -  az egységes fellépés erejét használva -  a kollektív 
 képviselet, továbbá a magyar községek, kistelepülési önkormányzatok, kistérségek, a 
 területükön élő polgárok érdekeinek képviselete és védelme, a községek és városok 
 közötti kapcsolatok erősítése. 
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Ennek érdekében:  
a)  A Szövetség az Országgyűlés önkormányzatokat érintő döntései, a Köztársasági Elnök 
 önkormányzatokkal kapcsolatos jogkörének gyakorlása, a kormány, a minisztériumok, 
 valamint más végrehajtó szervek és személyek döntései során közösen kialakított és 
 elfogadott állásfoglalások közvetítésével igyekszik érvényesíteni az önkormányzati 
 érdekeket. 
b) A Szövetség közreműködik az országos politika alakításában, országos jelentőségű 
 ügyekben állást foglal, és képviseli a községek, kistelepülések, kistérségek sajátos 
 érdekeit. 
c) A Szövetség vállalja a központi állami, politikai, érdekvédelmi szervek előtti 
 önkormányzati, kistérségi érdekérvényesítést. 
d) A Szövetség a központi és a területi állami szervekkel való kapcsolattartás során a 
 tagsági vélemények felszínre hozatala érdekében  - kiépített belső érdekegyeztetési 
 rendszerének segítségével – megfogalmazza és képviseli a községek, kistelepülések, 
 kistérségek érdekeit. 
e) A Szövetség részt vesz a jogszabály-előkészítési munkákban és harcol a 
 törvénykezdeményezési jogának elismeréséért. Céljainak eléréséhez igénybe vett 
 tömegkommunikációs eszközök segítségével is eleget tesz kötelezettségeinek annak 
 érdekében, hogy társadalmi méretű szolidaritás jöjjön létre a községek, kistelepülések, 
 kistérségek fejlődéséért, a meglévő társadalmi-gazdasági különbségek mérsékléséért. 
 
2.  A Szövetség célul tűzi ki tagjainak támogatását vállalt és megbízásuk alapján ellátandó 
 feladatai teljesítésében.  
    E körben:  
a) Figyelemmel kíséri a községek, kistelepülések, kistérségek helyzetét, fejlesztésük 
 támogatási lehetőségeit. 
b) Szervezi az önkormányzatok, kistelepülések, kistérségek egymás közötti 
 véleménycseréjét, tagjaitól információk gyűjtését, részükre a rendelkezésre álló 
 információk továbbítását. 
c) Az önkormányzatok, kistérségi társulások számára szakszolgáltatásokat nyújt különös 
 tekintettel új feladatikra, vállalkozásaikra, pályázatokra, forrásszerzésre, informatikára, 
 fejlesztésekre, helyi jogalkotásra és az uniós tagsággal járó feladatok ellátására.  
d) Kialakítja az együttműködés kereteit más önkormányzati, illetve egyéb szakmai 
 szervezetekkel, községekkel. 
e) Segíti az önkormányzatok, kistérségi társulások szervező munkáját. 
f) Újságot, folyóiratot és egyéb nyomtatott és elektronikus kiadványokat jelentethet meg. 
 Szakmai tanácskozásokat, bemutatókat, bel- és külföldi tanulmányokat szervez, illetve 
 segíti a tagok ez irányú munkáját. Részt vesz az önkormányzati képviselők és 
 köztisztviselők továbbképzésében. 
g) Nemzetközi együttműködést épít ki, illetve ápolja az eddig megvalósulókat. 
h) Képviseli a községek, kistelepülések, kistérségek érdekeit az EU azon szerveiben, ahol 
 a magyar önkormányzatoknak képviseleti joga van. 
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Céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytat, vállalkozásokat szervez, 
pályázatokat ír ki, dönt alapítványok, pályázatok, valamint más pénzeszközök 
megpályázásairól, felhasználásáról, s egyéb támogatási  forrásokat kutat fel és vesz igénybe.  
A Szövetség éves tagdíja 20 Ft/lakos/év. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, a fentiek alapján mérlegelje, vállalja-e valamelyik országos 
érdekvédelmi szövetségben a tagságot. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy foglal állást, hogy tagságát a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségében a jövőben is fenntartja, az a testület részéről nem igényel döntéshozatalt. 
 
Ha a Képviselő-testület tagsági jogviszonyát megszünteti a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségében és más érdekszövetségben kíván tagságot vállalni, az alábbi két határozati 
javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.  
 
I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzatok 
országos érdekvédelmi szövetségeiről szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint határoz: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat belép az …............................................-be. 
A belépés tagdíját, mely ….Ft/fő/év, költségvetésében biztosítja. 
Felhatalmazza polgármesterét a belépési nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: polgármester 
 
 
II. 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 
 
Pásztó, 2014. december 9. 
        Dömsödi Gábor 
           polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 


	A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttműködéseinek és társulásainak bővülését és a térségi szemlélet megerősödését a települési önkormányzatok tevékenységének kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.

