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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2011. június 1-jén kelt levelében  törvényességi 
észrevételt tett a „Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
(továbbiakban: Társulás) 7/2011. (III.31.) sz. határozattal jóváhagyott, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) 
illetıen, melyben a Kormánymegbízott felhívja a Tisztelt Tanács figyelmét arra, hogy a 
Megállapodás helyesbítı módosítását a levél kézhezvételét követı 30 napon belül tőzze 
napirendjére. Ennek megfelelıen a Társulási Tanács 21/2011. (VI.30.) számú határozatában – 
a tagönkormányzatok testületi hozzájárulásának függvényében – elfogadta a Társulási 
Megállapodás aktuális módosítását. 

A módosítás az alábbi területeket érinti: 

• a Társulás elnökének, elnökhelyettesének, a bizottságok tagjainak megválasztása 
minısített többséggel hozott döntést igényel, ami szükségessé teszi a jelenlegi 
megfogalmazás pontosítását; 

• az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot a jelenlegi gyakorlattal 
ellentétben; 

• a Tanács határozatképessége jelenleg figyelmen kívül hagyja a tanácstagok által 
képviselt lakosságszámot, ami pontosításra szorul; 

• a közigazgatási rendszer átalakításával 2011. január 1-jén a regionális 
közigazgatási hivatalokat kormányhivatalok váltották fel, meghivatkozásuk 
helyesbítésre szorul. 

Fenti módosítások nem változtatnak a Tanács jelenleg alkalmazott döntéshozatali 
mechanizmusán, csak a Kormányhivatal kéri annak Megállapodásban való rögzítését, 
pontosítását. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosításai 
kiemelten, dılt betővel szedve jelennek meg a megállapodás-tervezetben (2. sz. melléklet). 

A mellékletben olvasható tervezet áttanulmányozását követıen kérem a Tisztelt Képviselı-
testületet, hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 
…./2011.(IX.13.) számú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának elıterjesztés szerinti módosításait, és a jelen  elıterjesztés 1. számú 
melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához 
hozzájárul. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polgármester 
Kapják:  Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
 
Alsónémedi, 2011. szeptember 7. 
 

  Vincze József 
               polgármester 


