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Az előterjesztést nem tárgyalta előzetesen bizottság. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a Közgyűlés 
4/2015. (II. 20.) számú határozata alapján 2015-ben lépett be a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségébe (a továbbiakban: MÖSZ). 

Az önkormányzat ugyanakkor a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 
is tagja – sőt, a Közgyűlés elnöke annak elnöke is egyben. 

Tapasztalatainkat összegezve megállapítható, hogy a területi és a települési 
önkormányzatok eltérő feladat- és hatásköréből adódóan önkormányzatunk 
érdekeinek képviseletére sokkal inkább alkalmas a kifejezetten megyei 
önkormányzatokat összefogó, azok működésével, feladatköreivel, gyakorlataival és 
érdekképviseletével foglalkozó szervezet.  

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy az önkormányzat MÖSZ-ben fennálló tagsági 
jogviszonyát 2017. december 31. napjával szüntesse meg a Közgyűlés.  

A megszüntetést a MÖSZ alapszabályában foglaltaknak megfelelő módon 
kezdeményezem. Az alapszabály 16. pontja szerint „a tagsági jogviszony megszűnik 
az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel. A tag kilépési 
szándékát az Elnökséghez írásban jelenti be. A tagsági viszony az adott év 
december 31. napjával szűnik meg, feltéve, hogy a kilépési szándék bejelentésére 
legkésőbb november 30. napjáig sor került. A kilépési szándék bejelentése, illetve a 
tagsági viszony megszűnése nem mentesít az esedékes tagdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól.” 

Az Alapszabályban rögzítettek szerint tehát az önkormányzat 2017. évben még 
köteles eleget tenni tagdíj-fizetési kötelezettségének, amelynek egész évre 
vonatkozóan eleget is tett.  

A Közgyűlés támogató döntése esetén a kilépési szándék bejelentésére a MÖSZ 
Elnökségéhez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal és az erről szóló határozati kivonat 
megküldésével kerül sor. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatról dönteni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (V. 26.) közgyűlési határozata a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésről: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként 
határozott, hogy a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségében (2100 Gödöllő Szabadság tér 7.) 
fennálló tagsági jogviszonyát 2017. december 31. 
napi hatállyal kilépéssel megszünteti. 

A Közgyűlés felhatalmazza Fehérvári Tamás 
elnököt a kilépési nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke 
Határidő: a kilépési nyilatkozat megküldésére: 
2017. május 31. 

 

Szekszárd, 2017. május 17. 

 

 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
 


