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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. február 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Érdekképviseleti szervek tagságával kapcsolatos döntés 
Ikt.sz:  I/2027/2/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata három érdekképviseleti szervnek tagja:  

� Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖSZ) 
� Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
� Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége. (KÖOÉSZ) 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/C.§ „(1) …….alkalmazásában azokat a 

szervezeteket kell országos önkormányzati érdekképviseleti szervezeteknek tekinteni, amelyek közül 
a) a megyei önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenhárom tagja megyei 

önkormányzat; 
b) a megyei jogú városok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenöt tagja megyei jogú város 

önkormányzata; 
c) a fıvárosi önkormányzat érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenöt tagja fıvárosi kerületi 

önkormányzat; 
d) a városi és a járásszékhely városi önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek tagja az ilyen 

szerepet betöltı önkormányzatok több mint 50%-a, és a tagságon belül a járásszékhely városi 
önkormányzatok több mint 50%-a, továbbá 

e) minden más olyan önkormányzati érdekképviseleti szervezet (szövetség), amelynek tagja legalább 
négyszáz helyi önkormányzat, és legalább tizenegy területi (megyei) szervezetük mőködik. 

(2) A (1) bekezdésben foglalt arányszámok számításánál egy helyi önkormányzatot csak egy 
érdekszövetség tagjaként lehet figyelembe venni.” 
 
Tekintettel arra, hogy a TÖOSZ szervezetében megyei tagozat vezetı tisztséget töltök be valamennyi 
információról kellı idıben értesülök, valamint az Ötv. rendelkezését figyelembe véve javaslom a T. 
Képviselı-testület részére, hogy a továbbiakban a három érdekképviseleti szerv közül csupán a TÖOSZ-nak 
legyünk tagjai. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé:  
 

Határozat-tervezet 
 
……/2012. (……) ÖH 
Érdekképviseleti szervek tagsága 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztésben szereplı javaslatot, 
mely szerint a jelenlegi három érdekképviseleti szerv közül a továbbiakban csupán a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének lesz az önkormányzat tagja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 9. 
 
Lajosmizse, 2012. január 27. 
 
            Basky András sk. 
                polgármester 


