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ELŐTERJESZTÉS  
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2018. november 29-i ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Csatlakozás a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségéhez 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 Bérczes Beáta dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó  jegyző 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lipők Sándor megyei közgyűlési tag, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének (a 

továbbiakban: KSZ) elnöke vette fel velem a kapcsolatot Várpalota Város Önkormányzatának a 

Szövetségbe történő belépésével kapcsolatban. 

 

A KSZ az önkormányzati választások után, 1990. november 22-én alakult meg Jászberényben, 

elnöke jelenleg Lipők Sándor – Kemecse polgármestere. Alelnökei: dr. Sütő László – Marcali 

polgármestere, Nagy Sándor – Kistelek polgármestere, és Michl József – Tata polgármestere. 

 

A Szövetség azoknak az érdekeknek a védelmére alakult és azokat az értékeket képviseli, amelyek 

ma a kisvárosi körben találhatóak meg. Legfontosabb tevékenysége/célja a kisvárosok helyzetének 

folyamatos figyelemmel kísérése, a településfejlesztés, a támogatási lehetőségek feltárása, az 

együttes segítségnyújtás és részvétel a jogalkotási munkában. 

 

A Szövetség jelenleg 92 rendes taggal és 1 pártoló taggal rendelkezik. 

 

A Szövetség évente két közgyűlést tart, egyet tavasszal a pénzügyi beszámoló elfogadásakor, illetve 

egyet ősszel, november-december táján. Az ülések helyszíne változó, a tagtelepülések felajánlásai 

alapján igyekeznek úgy megválasztani az aktuális helyszínt, hogy az ország mindkét felében 

kerüljön sor közgyűlésre egy évben. Idén Hajdúnánáson, illetve 2018. november 16-án Csornán volt 

közgyűlés. 

 

A KSZ költségvetési bevételeit elsősorban a tagok éves tagdíjai jelentik, mely jelenleg 8 Ft/fő (a 

települések lélekszáma) évente. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

131.§ -a szól az országos érdekszövetségekről: 

„131. § (1) Az országos önkormányzati érdekszövetségek jogalkotási feladatokra, intézkedések 

megtételére vonatkozó javaslatot tehetnek, konzultációt folytathatnak a Kormánnyal a helyi 

önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat érintő 

stratégiai kérdésekről és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről.” 

 

Az Mötv.-ben megfogalmazott lehetőségeket a Szövetség tagjaiként jobban ki tudnánk használni, 

gördülékenyebben tudnánk egyeztetéseket folytatni, jogszabály-változtatás iránti 

kezdeményezéseket tenni. 

 

A Szövetség rendes tagja lehet az a kisvárosi önkormányzat, amely belépési nyilatkozatban az 

alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja, hogy a Szövetség munkájában tevékenyen 

részt vesz és az éves tagdíjat befizeti. 

 

Mindezek alapján javaslom, hogy Önkormányzatunk rendes tagként csatlakozzon fenti 

Szövetséghez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

Várpalota,  2018. november 19. 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 



 2 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2018. (XI. 29.) képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 

Szövetségéhez való csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

– Várpalota Város Önkormányzat nevében a Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 2019. 

január 1-jétől rendes tagként csatlakozni kíván a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 

Szövetségéhez. 

 

– Jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Kisvárosi Önkormányzatok 

Országos Szövetségének Alapszabályát. 

 

– Felhatalmazza a város polgármesterét a belépési nyilatkozat aláírására. 

 

 

Határidő: a belépési nyilatkozat aláírására és megküldésére: 2018. december 10. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 

Szövetségébe történő belépéshez szükséges tagdíj fedezetét (8,- Ft/állandó lakosságszám) 

különítse el a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetében. 

 

 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

 

Várpalota,  2018. november 29. 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 


