
1. NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

 Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó  Társulás  

2019. november 19-i nyilvános Társulási Tanács ülésére  

 

Tárgy:    A Társulás Elnökének megválasztása. 

Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Előkészítette:  Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 

 

 

 ------------------------------    Jogszabállyal nem ellentétes 

 Előterjesztő aláírása 

        ------------------------------------ 

        Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 

 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó  Társulás 

tajai: Kővágóörs, Kékkút Község Önkormányzatai. 

 

A Társulási Megállapodás 6. pontja szabályozza a társulás döntéshozó szervét, a Társulási 

Tanácsot. A Megállapodás nevesíti, hogy a Tanácsban a társulás tagjait a társult 

önkormányzatok polgármesterei képviselik. A Tanács tagjai sorából elnököt választ.  

 

„6. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető 

szavazatarány: 

 

6.1. A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.  

6.2. Társult önkormányzatok a Társulás döntéshozó szerveként 2 tagú Társulási Tanács-ot 

(továbbiakban:Tanács) hoznak létre. A Tanácsban a társulás tagjait a társult önkormányzatok 

polgármesterei képviselik.  

6.3. A Tanács tagjai sorából elnököt választ.  

6.4. A Tanács tagjait megillető szavazati arány, a Tanács működési szabályai: 

6.4.1. A Tanács tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, a Tanács minden tagjának egy 

szavazata van. 

6.4.2. A Társulási Tanács működésére - összehívás, az ülés előkészítése, az előterjesztések 

tartalmi és formai meghatározása – a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni, az e megállapodásban foglalt eltérésekkel.  

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 15 napon belül a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal részére meg kell küldeni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke 

és a tárulási ülésen jelen lévő azon tag, írja alá, akinek a neve ABC sorrendben megelőzi a 

másikat. A megküldésről a Társulás Elnöke gondoskodik. A Tanács működéséhez szükséges 

ügyviteli teendőket a székhely szerinti önkormányzat Képviselő-testületének hivatala látja el.” 

 

 

 

 



 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tagok közül az elnököt és alelnököt megválasztani 

szíveskedjenek! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS  

TÁRSULÁSI TANÁCSA 

 

…./2019. (XI. …..) KTOT  számú határozata 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó  Társulás 

Társulási Tanácsa, ………………(név)………………… község polgármesterét a Társulási 

Tanács elnökének megválasztja.  

A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy a Magyar Államkincsár felé a szükséges 

intézkedéseket, bejelentéseket tegye meg. 

 

Felelős: ……..elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 


