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Az előterjesztés tárgya:   Hatósági társulási megállapodás felülvizsgálata 
 

Iktatószám: 3188/2013.            Melléklet- 
       

A napirend előterjesztője: Polics József             polgármester 
Az előterjesztést készítette: dr. Vikor László       hatósági és adóiroda vezetője 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 28. 
pont, 27. § (2) 

  
  
  
 
Határozatot Kapják: 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata,  7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Egyházaskozár Község Önkormányzata,  7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata,  7348 Hegyhátmaróc, Kolozsvári u. 18. 
Hosszúhetény Község Önkormányzata,  7694 Hosszúhetény, Fő u. 170 
Kárász Község Önkormányzata,   7333 Kárász, Petőfi u. 36. 
Köblény Község Önkormányzata,   7334 Köblény, Kossuth tér 1. 
Liget Község Önkormányzata,   7331 Liget, József A. u. 7. 
Magyaregregy Község Önkormányzata,  7332 Magyaregregy, Kossuth u. 73. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata,  7394 Magyarhertelend, Kossuth u. 46. 
Magyarszék Község Önkormányzata,  7496 Magyarszék, Kossuth u. 33. 
Mánfa Község Önkormányzata,   7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Máza Község Önkormányzata,   7351 Máza, Kossuth u. 24. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata,  7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Szalatnak Község Önkormányzata,   7334 Szalatnak, Béke u. 4. 
Szászvár Község Önkormányzata,    7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 
Szárász Község Önkormányzata,   7184 Szárász, Hunyadi u. 10. 
Tófű Község Önkormányzata,   7348 Tófű, Kossuth u. 58. 
Vékény Község Önkormányzata,    7333 Vékény, Fő u. 43. 
Oroszló Község Önkormányzata,    7370 Oroszló, Petőfi u. 29. 
Gerényes Község Önkormányzata,   7362 Gerényes, Kossuth u. 22. 
Kisvaszar Község Önkormányzat                             7381 Kisvaszar, Albert I. tér 12. 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szakmai visszacsatolások, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Önkormányzati törvény) 146. § (1) 
bekezdés alapján napirendre kell tűzni a Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési 
Hatósági Társulás (a továbbiakban: Hatósági Társulás) felülvizsgálatának kérdését. 
 
A Hatósági Társulás 2004. év végi megalakításakor az abban közreműködők célja az 
volt, hogy a környékbeli községek helyi adóvégrehajtási feladatait a komlói helyi 
adóiroda – a megbízók által meghatározott terjedelemben – átvegye, és egyben 
hatékonyabbá tegye. Kizárólag az eredményesen lezárult ügyekben, a behajtott összeg 
átutalása után kellett a megbízóknak felénk 10 %-os végrehajtási költséget fizetni. Ez 
részbeni fedezete volt azon ráfordításainknak is, amely ügyek terén nem sikerült 
eredményt felmutatnunk, de még így sem érte el a valójában erre a tevékenységre 
fordított valamennyi kiadásunkat.    
 
A Hatósági Társulás nem rendelkezett önálló jogi személyiséggel, döntéshozó 
testülettel és vagyonnal sem. A társult önkormányzatok sorozatos elfogadó döntései 
mentén érvényesült.  
 
Számos kiemelt ügyben sikerült eredményt elérnünk, évente átlagosan 8-9 millió forint 
olyan bevételhez juttattuk a társult önkormányzatokat, amelyekért nem kellett saját 
erőből fáradozniuk, csupán a bevételt kellett elkönyvelniük.  
 
A társulási megállapodás alapján külön felhívás nélkül, a behajtott követelés átutalását 
követő 15 napon belül lett volna esedékes a 10 %-os végrehajtási költség. E 
megállapodásban vállalt kötelezettségét egyik társult község sem teljesítette 
határidőre, visszatérő időszakonként adóirodánknak kellett kezdeményeznie az említett 
díjak megfizetését. 
 
Több esetben, adott ügytípus kapcsán előfordult, hogy a leegyeztetett adminisztratív 
folyamatokat nem teljesítették partnereink, amely miatt adóirodánknál állt elő 
többletfeladat. A behajtási megkeresések jellemzően nem folyamatosan, hanem 
változó időszakonként tömegesen érkeztek, így nehezebb volt intézni az ügyeket olyan 
színvonalon, ahogy azt irodánk elvárja magától.  
 
Időközben bevezetésre került helyben a telekadó, amely szintén az érintett 
munkatárshoz tartozik, aki az adóellenőrzések terén is hatékonyan alkalmazható.  
 
Az Önkormányzati törvény fent említett rendelkezése megköveteli, hogy 2013. első 
félév végéig kerüljenek módosításra azon korábban megkötött társulási 
megállapodások, amelyek nem felelnek meg az Önkormányzati törvényben előírt 
egységes követelményeknek (pl: kizárólag önálló jogi személyiségű és önálló 
döntéshozó testülettel rendelkező társulások működhetnek).   
 



Mérlegelve fenti szakmai tapasztalatokat, és törvényi követelményeket, javasolom, 
hogy határozatban mondjuk ki azon elhatározásunkat, hogy a feladatokkal megbízott 
önkormányzatként nem kívánjuk módosítani a hatósági társulási megállapodást olyan 
tekintetben, hogy feleljen meg 2013. július 1-től az Önkormányzati törvény irányadó 
rendelkezéseinek. Ezzel a Hatósági Társulás megszűnését is előmozdítjuk. 
 
A társulási megállapodásban hivatkozott, helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, amely alapján megalakult a 
Hatósági Társulás, már nem hatályos, így annak rendelkezései alapján nem mondható 
fel a megállapodás. 
 
Javasolom továbbá, hogy határozatunkban arról is gondoskodjunk, hogy a hátralévő 
időszak az átadott ügyek minél kedvezőbb arányú kifutását, valamint az egymás 
közötti elszámolást szolgálja. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével - megtárgyalta a Komló 
Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulási megállapodás 
felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület nem kívánja módosítani a Komló Kistérségi Végrehajtási-
Ellenőrzési Hatósági Társulási megállapodást a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, így 2013. július 1-jétől megszűnik a Hatósági Társulás. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Hatósági Társulás tagjait, hogy a 
munkaszervezetként működő komlói önkormányzati adóhatóságnál a 
későbbiekben újabb végrehajtási vagy ellenőrzési eljárást ne 
kezdeményezzenek. Az átadott ügyekről, valamint a fizetendő végrehajtási 
költségekről 2013. június 30. napjával elszámolnak egymással a Hatósági 
Társulás tagjai. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy minderről értesítse 
a Hatósági Társulás tagjait. 
 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határidő: 2013. március 14. 

 
Komló, 2013. február 13. 
 
 
                               Polics József 
                     polgármester  
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