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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Intelligens Települések Országos Szövetségébe (továbbiakban: ITOSZ) való belépésről 
114/2008. (IV.26.) sz. határozatával döntött a testület. 
Az ITOSZ-t 11. Pf.60.660/1996/16. sorszám alatt jegyezte a Fővárosi Bíróság és 2006. óta 
közhasznú szervezetként működik. Feladata a hazai intelligens települések 
kezdeményezéseinek összefogása, kapcsolatteremtés a hazai és nemzetközi projektek között, 
információszolgáltatás, fórumok, szakmai találkozások szervezése, szakmai műhelyek 
együttműködésének megteremtése, a hazai és nemzetközi fejlesztések megismeréséhez 
platform biztosítása, stb. A tagdíj összege 3,- Ft/állandó lakos évente, amelyet rendszeresen 
utaltunk. 
A szervezet munkájáról lényegében kevés információval rendelkezünk, bár közgyűléseikre a 
meghívót minden esetben megküldték az önkormányzat részére. A tagsági jogviszonyból nem 
profitáltunk. Megjegyezzük, hogy legutóbbi (2010. december 13-án érkezett és másnapi 
közgyűlésre szóló!) meghívójában maga a vezetőség jelezte, hogy határozatképtelenség miatt 
több közgyűlés elmaradt és amennyiben a tisztújítás nem lesz sikeres, az egyesület 
megszüntetése várható. Bár a tagdíj összege (81.496,- Ft/év) nem magas, de az önkormányzat 
részvétele formális volt az egyesület munkájában, ezért a tagsági jogviszony fenntartását nem 
tartjuk indokoltnak. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi 
ülésen ismerteti. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta az Intelligens Települések Országos 
Szövetségéből történő kilépésre vonatkozó javaslatot. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzata kilépési nyilatkozatának az 
ITOSZ részére történő továbbításáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. február 17. 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 
Komló, 2011. január 18. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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