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Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének c) pontja 
az önkormányzati alapjogként rögzített társulási szabadságon belül lehetőséget nyújt 
arra, hogy az önkormányzat érdekeinek képviselete és védelme céljából területi, 
valamint országos érdekképviseleti szervezetbe tömörülhessen. Önkormányzati 
alapjogunkkal élve 87/2007. (IX.28.) közgyűlési határozattal csatlakozott 
Önkormányzatunk az egyik nagy múltra visszatekintő (1990. november 18-án 
alapított) országos önkormányzati tömörüléshez,  a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéhez (a továbbiakban: MÖSZ). 
 
Az idei évtől azonban a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköre gyökeresen 
megváltozott: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, 
amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, 
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. 
 
Új típusú feladataink a települési önkormányzatok által ellátott feladatoktól az 
eddigieknél is jobban elválnak, a 19 megyei önkormányzatnak a többi helyi 
önkormányzattól eltérő, speciális státuszából eredően a közös érdekérvényesítési és 
–védelmi lehetőségek színtere is csökken. Mindezekre figyelemmel - továbbá a 
tárgyévi költségvetési kondíciók ismeretében, szűkülő pénzügyi forrásaink miatt is – 
indokoltnak tartom MÖSZ tagságunk megszüntetését. (Az éves tagdíj mértéke 1 
millió forint.) 
 
A MÖSZ Alapszabályának III. Fejezet 16. pont a) alpontja a következők szerint 
rendelkezik a tagsági jogviszony megszüntetéséről: „a tagsági jogviszony megszűnik 
az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel, a nyilatkozat 
beérkezése napjától, az Elnökség tudomásulvételével”. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján döntsön a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről!   
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Határozati javaslat: 
 
 A Tolna Megyei Közgyűlés …./2012. (II.17.) 

közgyűlési határozata  a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéből történő 
kilépésről: 

      
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy 

dönt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat kilép 
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
(székhely: Gödöllő, Szabadság tér 7.).  

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a kilépésről 
szóló írásbeli nyilatkozatnak, továbbá ezen 
határozatnak a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége Elnökségéhez történő benyújtására, 
valamint a tagsági jogviszony megszűnéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátására. 

 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 

2. pont tekintetében). 
Határidő: azonnal. 

 
 
 
Szekszárd, 2012. február 3. 
  

 
 
Dr. Puskás Imre 

  a Közgyűlés elnöke 




