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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. Legutóbbi ülésén a képviselő-testület 84/2011. (III.31.) számú határozatában 
kezdeményezte a Mátraszőlős Községi Önkormányzattal kötött közoktatási társulási 
megállapodás megszüntetését. A határozat tartalmazza azt is, amennyiben Mátraszőlős 
Község Önkormányzata 2011. április 30-ig nem hoz hasonló tartalmú döntést, illetve 
nem értesíti erről önkormányzatunkat, akkor a képviselő-testület december 31. 
napjával felmondja a társulási megállapodást. 2011. április 30-ig Mátraszőlős Község 
Önkormányzatától semmilyen jelzés nem érkezett. 2011. május 5-én személyesen 
adtak át egy jegyzőkönyvi kivonatot, amely Mátraszőlős Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 5/2011. (IV.07.) számú határozatát tartalmazza. A mellékelt 
határozatban az olvasható, hogy Mátraszőlős Község Önkormányzata törvénysértőnek 
és jogellenesnek tartja határozatunkat, ezért felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
szükséges intézkedéseket ügyvéd útján tegye meg.  
2011. május 09-én a Nógrád Megyei Bíróság végzéssel megküldte 
önkormányzatunknak Mátraszőlős Község Önkormányzata, mint kérelmező mellékelt 
keresetlevelét, mely közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára irányul. A 
megyei bíróságnak 2011. május 17-én megküldtük az ügy iratait, a mellékelt 
nyilatkozatunkkal. A nyilatkozatban kérjük a bíróságot Mátraszőlős Önkormányzat 
kérelmének elutasítására. Tekintettel arra, hogy Mátraszőlős Önkormányzata a 
84/2011. (III.31.) számú határozatunkban foglalt kérésünknek nem adott helyt, nem 
szüntette meg velünk összhangban a társulási megállapodást, ezért a határozatunk 4. 
pontja szerint kívánunk eljárni, azaz a megállapodást 2011. december 31. napjával 
felmondjuk, az 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján. 

 
2. 2011. május 16-án Bokor Község Önkormányzata faxon megküldte Bokor Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.13.) számú határozatát. A 
mellékelt határozat tartalma szerint Bokor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Cserhát Közoktatási Intézményi Társulási megállapodását 2011. augusztus 15-i 
hatállyal felmondja. A határozat nem szól a felmondás indokáról. A felmondás az 
1997. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdéstől eltérően a társulási megállapodás V. 
2. pont alapján történik. 
Javaslom a felmondás tudomásulvételét. 

 
 
I. Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 84/2011. (III.31.) 
számú határozatának 3. pontjában foglalt kérést, - miszerint Mátraszőlős Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön a közoktatási társulási megállapodás 
megszüntetéséről – Mátraszőlős Község Önkormányzata nem teljesítette. Ennek ismeretében 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2011. (III.31.) számú határozat 4. és 5. 
pontjában foglalt intézkedést foganatosítja  az alábbiak szerint: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kinyilvánítja, hogy a 
Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 2007. július 18-án 
közoktatási intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodást 2011. 
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december 31. napjával felmondja az 1997. évi CXXXV. törvény 4. §. (2) bekezdése 
alapján. 

2. A polgármester a társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolás érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg.  
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

II. Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bokor Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.13.)  számú határozatában foglaltakat, 
miszerint Bokor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhát Közoktatási 
Intézményi Társulás társulási megállapodását 2011. augusztus 15-i hatállyal felmondja.  
A polgármester a társult tag kilépésével kapcsolatos elszámolás érdekében a szükséges 
intézkedést tegye meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 

 
 
 
Pásztó, 2011. május 18. 
 
 
 
 
        Bartus László 
        osztályvezető 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 


