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                                           Tárgy: Tájékoztató a Társulási Tanács alakuló ülés időpontjáról 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony , tisztelt  Jegyző Asszony ! 

Tisztelt  Polgármester Úr . Tisztelt  Jegyző Úr ! 

 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választást követően a 

képviselő-testületeknek a Mötv. 43.§ (1) bekezdése értelmében tizenöt napon belül  kell 

megtartani az alakuló ülésüket. 

 

 A   Mötv . 95.§ (3) bekezdése értelmében a társulási tanács és a bizottságok működésére 

egyebekben a képviselő testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni. Ebből az következik , hogy a Társulási Tanácsnak is meg 

kell/kellene alakulnia a választásokat követő tizenöt napon belül. 

 

Értelmezésünk szerint azonban a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek megalakulását  

követően kerülhet sor,  amire  Képviselő - testületeknek  2014. október 27. napjáig van 

lehetőségük.  
 

Az alakuló ülések megtartását követően kerülhet csak sor a  Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanács alakuló ülésének  megtartása , mivel a  

Társulási Tanácsot a képviselő-testületek által delegált tagok alkotják. ( Mötv. 94.§ (2) 

bekezdés) 
 

 Az alakuló ülés mielőbbi megtartása – a törvényi rendelkezéséken túl - azért is fontos , hogy 

a Tag   önkormányzatoknak a Társulás által  nyújtott közszolgáltatások, a  fenntartott 

intézmény hatékony és zökkenőmentes működtetése biztosított legyen. 

 

A Társulási Tanács alakuló ülését 2014. november 12.-én (szerda) 9,00 órai kezdettel 

tervezzük megtartani. 
 

A Társulási Tanács alakuló ülését a  Társulás székhely települése önkormányzatának 

polgármestere hívja össze. Az Mötv.94.§ (1) bekezdése , és a Társulási Megállapodás alapján 

a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

 

Erre figyelemmel tisztelettel kérjük , hogy az alakuló ülésen szíveskedjenek döntést 

hozni az  önkormányzatot a Társulási Tanácsban képviselő személyéről ! A Képviselő 
 

Kérjük azt is , hogy az alakuló ülésre a képviselettel megbízott személy az erről szóló 

határozatot szíveskedjen magával hozni , vagy legkésőbb  az alakuló ülés előtti napon  a 

Társulás fenti e-mail címére annak szkennelt formában történő megküldéséről 

szíveskedjenek gondoskodni.  A képviselő-testületek korábban a polgármestereket 

delegálták a Társulási Tanácsba. 
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Az Mötv. 94.§ (4) bekezdése alapján a társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a 

megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező  Tagok 

képviselői  jelen vannak. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, 

de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő 

képviselők szavazatainak több mint a felét. 

 

A Társulási Tanács tagjai közül titkos szavazással az alakuló ülésen elnököt választ, alelnököt 

választhat. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet, az alelnök 

személyére az elnök tesz javaslatot.  

A Társulási Tanács alakuló ülése a Társulási Megállapodás -ban, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzat- ban foglaltak fegyelembevételével kerül lebonyolításra. 

 

Az alakuló ülésre kerül előterjesztésre  Társulási Megállapodás , - és a Szervezet-és Működési 

Szabályzat  módosítására vonatkozó javaslat.  

Az alakuló ülésen kell megválasztani a Társulás elnökét és alelnökét is. 

 

Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével szíveskedjenek 

programjukat úgy szervezni, hogy az alakuló ülésen a minősített többséghez szükséges  

tagi jelenlét biztosított legyen. 

 

 

 

Lesenceistvánd, 2014.október 17.    

 

 

                                                         Tisztelettel: 

 

 

                                                                                            Tóth Csaba sk. 

                                                                             Lesenceistvánd Község polgármestere 


