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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2014. november 11-i Társulási Tanácsi ülésére 

 

Tárgy: Személyi kérdések a helyi önkormányzati általános választások után 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól
 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (1) 

bekezdése alapján az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A (2) 

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

alkotják. A 95. § (1) alapján a társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt 

választhat. A (2) bekezdés szerint a társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk 

szervezése érdekében bizottságokat alakíthat. 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati általános választások eredménye jelentős személyi 

változásokat nem hozott a Társulási Tanács tagjait tekintve. Bár a Társulási Tanács alakuló 

üléseként a társulás megalakításakor megtartott első ülést kell tekinteni, és így a Társulási 

Tanács mostani ülése nem tekinthető alakuló ülésnek, a Társulás elnökét, alelnökeit és a 

Bizottságok tagjait az önkormányzati választásokat követő első ülésen újra kell választania a 

Tanácsnak. 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében választás, kinevezés esetén a Társulási Tanács 

zárt ülést tart, így a napirendi pont megtárgyalása zárt ülés keretein belül történhet.  

 

 

1.) A Társulási Tanács elnöke:  

 

A Társulási Tanács a 2005. április 28-i megalakuló ülésén, majd a 2006. és 2010. évi 

önkormányzati választásokat követően szintén a kistérség székhelytelepülésének 

polgármesterét választotta meg a Társulási Tanács elnökének.  

 

A Tanács az elnököt titkos szavazással, tagjai sorából választja. Az elnök személyére a 

Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet a Társulási Megállapodás alapján.   

 

A Társulás elnökének megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges. A minősített 

többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 

tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 

felét. 

 

Titkos szavazás az SZMSZ szerint: A titkos szavazás lebonyolítása egy háromtagú 

szavazatszámláló bizottság feladata, amely bizottság tagjaira és elnökére az ülés elnöke tesz 

javaslatot. A szavazatszámláló bizottság tagjait a Társulási Tanács egyszerű többséggel 

hagyja jóvá. A titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult tag szavazócédulát kap, melyen 

fel kell tüntetni az eldöntendő kérdést. Valamennyi képviselő megkapja a szavazócédulát, 

melyen a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie. A szavazócédulákat össze kell hajtogatni és 

a szavazóurnába kell helyezni, melyet előzetesen a szavazatszámláló bizottság elnöke 

ellenőriz. A titkos szavazás feltételeinek biztosítása érdekében a titkos szavazásról való 

döntés után az ülésen szünetet kell elrendelni. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást 
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követően félrevonulnak, és megszámolják a szavazatokat. A titkos szavazás eredményét a 

szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti. Mivel minősített többséget igényel a döntés, a 

szavazócédulákon a lakosságszámot is fel kell tüntetni, ezáltal számolható ki, hogy a 

döntéshez megfelelő-e a képviselt lakosságszám. 

 

 

2. A Társulás alelnökei 

 

A Társulási Tanács a 2005. április 28-i alakuló ülésén, majd a 2006. és 2010. évi 

önkormányzati választásokat követően is 2 elnökhelyettest választott. A Társulási Tanács 

elnökhelyettesei a 2006. és 2010. évi helyi önkormányzati általános választások után Kocsis 

Zsolt, Csörötnek Község Önkormányzatának polgármestere, illetve Doncsecz András, 

Kétvölgy Község Önkormányzatának polgármesterei voltak.  

 

A jogszabályi változások miatt ma már alelnökökről beszélhetünk. 

 

A Társulási Megállapodás szerint a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással 2 

alelnököt választ. Az alelnökök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A 

Társulás  alelnökeinek megválasztásához szintén minősített többségi szavazat kell. 
 
 

3. Bizottságok 

 

A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szerint az alábbi állandó bizottsággal rendelkezik:  

 

A Társulás az alábbi bizottságokat hozza létre: 

 Köznevelési, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 Közbeszerzési Bizottság. 

 

A Társulási Megállapodás alapján a bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének 

rendjét a Társulási Tanács határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a bizottság elnöke és 

tagjainak több mint a felét a Társulási Tanács tagjai közül lehet megválasztani. A Bizottságok 

3-5 főből állnak. A bizottsági elnökök személyére, illetve tagjaira bármely tanácstag 

javaslatot tehet.  Egy tag több bizottság tagjának is megválasztható, elnöki tisztséget azonban 

csak egy bizottságban tölthet be. Alelnököt csak a Közbeszerzési Bizottság számára 

választottunk. 

 

A Társulás ágazati bizottsági tagjainak megválasztásához minősített többségi szavazat 

szükséges. (Társ. M.) 

 

Tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács tagjait képviselő polgármesterek többsége nem 

főállású polgármester, az elmúlt években a bizottságok összehívását csak a legszükségesebb, 

a jogszabályokban is előírt esetekben kezdeményeztük – azokban az esetekben viszont kivétel 

nélkül. A korábbi összeállítás: 

 

Köznevelési, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság: 
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Császár Tamás elnök, Monek Gyula, Kóczán István, Huszár Gábor, Pékó Tamás. 

Egészségügyi és Szociális Bizottság: 

Goda Ilona elnök, Málics Ferenc, Háklár Gyula, Erdei Lászlóné, Császár István. 

Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: 

Doncsecz András elnök, Ropos Gábor, Kocsis Zsolt, Császár Tamás, Mesics Ferenc. 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság: 

Kocsis Zsoltot elnök, Monek Zsolt, Császár István, Háklár Gyula, Huszár Gábor. 

Közbeszerzési Bizottság: 

Huszár Gábor elnök, Kocsis Zsolt, Erdei Lászlóné, Császár István, Kóczán István. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a felmerült személyi kérdésekben dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Társulási Tanács a Tanács elnökének …………….. választja.  

 

2. A Társulási Tanács a Tanács alelnökének …………….. és 

…………………………… választja.  

 

3. A Társulási Tanács a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének ………… ,  

további tagjának  …………. és ………….. és …………………… és 

……………………. választja. 

 

4. A Társulási Tanács a Köznevelési, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 

elnökének ………… ,  további tagjának  …………. és ………….. és 

…………………… és ……………………. választja. 

 

5. A Társulási Tanács az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének,  további 

tagjának  …………. és ………….. és …………………… és ……………………. 

választja. 

 

6. A Társulási Tanács a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének 

………… ,  további tagjának  …………. és ………….. és …………………… és 

……………………. választja. 

 

7. A Társulási Tanács a Közbeszerzési Bizottság elnökének ……………., alelnökének 

……………., további tagjának  …………. és ………….. és …………………… 

választja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt munkaszervezet-vezető 

 

Szentgotthárd, 2014. november 03. 

  

 

                                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                              munkaszervezet-vezető 
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. november 11–i ülésére 

 

Tárgy: Települési szilárd hulladékgazdálkodás megszervezése 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulási Tanács legutóbbi ülésén tárgyalta már a témát, akkor a 17/2014. számú 

határozatával az alábbi döntést hozta: 

 

1. „Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési 

szilárd hulladék kezeléséről szóló tájékoztatót megismerte és a szolgáltatás 2015. január 

01. időponttól való működtetésével kapcsolatban felkéri a Társulás Közbeszerzési 

Bizottságát, hogy a települési hulladékkezelés közszolgáltatás ellátására közbeszerzési 

eljárást folytasson le  

- a Társulási feladatellátásban résztvevő települések területére vonatkozóan, 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási szerződés lejártának 

időpontjáig, vagyis 2018. március 31–ig terjedő szolgáltatási időtartamra, 

azzal, hogy az ajánlattételi felhívást és szerződés tervezetet előzetesen véleményezhesse 

valamennyi, a szolgáltatással érintett polgármester, továbbá, hogy a közbeszerzési 

eljárás lebonyolításának költségeit az érintett önkormányzatok közösen 

(lakosságszámarányosan) viselik. 

2. A Társulási Tanács a társulási feladatellátásban jelenleg nem érintett települési 

önkormányzatok számára 2014. szeptember 15-ig biztosít lehetőséget arra, hogy a 

közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozási szándékukat jelezzék a Társulás felé.” 

 

A feladatellátásban jelenleg nem érintett települések nem jelezték szándékukat a 

csatlakozásra, de az érintett települések (Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, 

Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu, Magyarlak és Csörötnek) képviselői is kérték: egyelőre ne 

kezdjük meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 

A fejleményekre tekintettel célszerűnek tűnik a korábbi határozat hatályon kívül helyezése és 

újabb döntés meghozatala. 

 

A feladatellátásban érintett településeknek előzetesen kiküldtük a határozati javaslattal 

mindenben egybevágó ajánlattételi felhívás tervezetet – határidő a véleményezésre 2014. 

november 12. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy 

a Társulás eljárást folytasson le „Csörötnek, Magyarlak, Felsőszölnök, Alsószölnök, 

Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések közigazgatási területén 

keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
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elhelyezésére” tárgyú, 2015. január 01 – től – 2015. december 31 –ig tartó időszakra 

vonatkozó közszolgáltatás beszerzésére, azzal, hogy a szerződés tervezetet - a 

véleménykéréstől számított 5 napon belül - előzetesen véleményezheti valamennyi, a 

szolgáltatással érintett polgármester. 

2. A Társulási Tanács a 17/2014. számú Társulási Tanácsi határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               szolgáltatással érintett polgármesterek 

 

Szentgotthárd, 2014. november 03. 

 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök 

 
 


