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A tárgyalandó témakör tárgya:
Váckisújfalu és Váchartyán települések Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társuláshoz történő
csatlakozási kérelméről
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
rendelkezései alapján az önkormányzatok szabadon dönthetnek arról, hogy önkormányzati feladat- és
hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre vagy pedig önállóan látják
el feladataikat.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88.
§ (2) bekezdése szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez.
A képviselő-testület 2015. június 30-i ülésén döntött arról, hogy a létrehozandó Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulás (a továbbiakban: Társulás) alapító tagja kíván lenni.
2015. szeptemberében a képviselő-testület döntése alapján sor került a Társulási Megállapodás aláírására.
Az elfogadott Társulási Megállapodás 7. pontjában foglaltak szerint a csatlakozás alapfeltétele, hogy a
csatlakozni szándékozó települési önkormányzat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
(továbbiakban: Atv.)10/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területileg határos körbe tartozzék. A csatlakozási szándéknyilatkozatot tartalmazó képviselő-testületi határozatot a csatlakozni kívánó települési önkormányzat az adott év június 30-ig eljuttatja a Tanácshoz.
A Társulás Tagönkormányzatainak képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
Az ITET elnöke tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 2016. II. félévi Támogatási szerződés megkötése előtt újabb fontos és sürgős döntést kell hozni a képviselő-testületnek.
Ennek érdekében megküldte a társulás jogászával véleményeztetett, önkormányzati határozat mintát,
amely alapján került előterjesztésre a határozati javaslat.
Kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2015. (VI. 30.) határozata az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás tagságáról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2015. (IX. 08.) számú határozata az
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A Társulás tagjait a megállapodás alapján a vállalt feladatok ellátásáért a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból kapott támogatási összeg illeti meg.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (IX. 09.) határozata Váckisújfalu
és Váchartyán települések Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
- tudomásul bír arról, hogy az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján 6 hónappal korábban kell a csatlakozásról dönteni.
- elfogadja Váchartyán 94/2015. (IX. 15.) számú önkormányzati határozatát és Váckisújfalu 5/2016. (II.
15.) számú önkormányzati határozatát, mint csatlakozási szándékot, mely alapján a csatlakozásra sor
kerülhet.
- az ehhez kapcsolódó esetleges jogkövetkezményeket a költségvetési támogatás tagok közötti megosztása arányában vállalják.
- a fentiek alapján módosított Társulási Megállapodást elfogadja, 2016. október 1-jei hatálybalépéssel
a Társulási Megállapodás plusz egy táblázattal történő kibővítését is, amely a 2016. II. félévre vonatkozó pénzügyi elvet határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Izotóp Tájékoztató Ellenőrző
Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa és a tagfelvétel esetén a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.
Őrbottyán, 2016. szeptember 5.
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