
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Ügyiratszám: 1191-8/2010 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. december 14-i ülésére 
 
 
Napirend: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társulási Tanács 2010. szeptember 21- tisztújító ülésén úgy határozott, nem választ az 
elnök helyettesítésre elnökhelyetteseket. Az elnököt a Területfejlesztési Bizottság elnöke, 
annak akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke helyettesíti. 
Ennek megfelelőn került módosításra a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodása. 
 
A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy véleményük szerint a társulási 
tanácsnak kötelezően az elnök helyettesítésére elnökhelyettest kell választania. 
A kérdés tisztázására állásfoglalást kért a Tanács a Belügyminisztériumtól, melynek 
megfelelően a tanácsnak elnökhelyettest kell választania választ. 
Erre tekintettel a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása szükséges ismételten. 
 
Továbbá a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi 
LXV. Törvény 98. § (2) bekezdésének a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
felülvizsgálta a Társulási Megállapodást. Megállapította, hogy a megállapodás pontosítása 
indokolt, ami szintén szükségesség teszi a megállapodás módosítását. 
 
 
A fent leírtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslat elfogadását: 

 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
 
 
 



1. A Társulási Megállapodás VI. (A Társulás szervei) fejezet: 
 
A Társulás szervei: Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, a Pénzügyi Bizottság, a 
Területfejlesztési Bizottság, a Közoktatási Bizottság és a Társulás szakmai 
munkaszervezete.(20)  
 
szövegrész helyébe: 
 
A Társulás szervei: Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei, a 
Pénzügyi  Bizottság, a Területfejlesztési Bizottság, a Közoktatási Bizottság és a Társulás 
szakmai munkaszervezete. (21) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
2. A Társulási Megállapodás VII. (A Társulási Tanács) fejezet 2. pontja: 
 
2.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén a Területfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A 
Területfejlesztési Bizottság elnökének akadályoztatása estén a Pénzügyi Bizottság elnöke 
hívja össze és vezeti a Társulási Tanács ülését. (20) 
 
szövegrész helyébe:  
 
 
2.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel 
megbízott tagja hívja össze és vezeti.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
3. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke) fejezet címe az alábbi 
címre módosul: 
 
A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei(21) 
 
 
 
4. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 1. pontja: 
 
1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ, és meghatározza a 
helyettesítés rendjét. (20)   
 
szövegrész helyébe:  
 



1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén – szövegrész hatályát veszti(3) - tagjai sorából elnököt, 
az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére két elnökhelyettest választ, és meghatározza 
a helyettesítés rendjét.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
5. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 2. pontja: 
 
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnököt teljes jogkörrel 
helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökének személyére az elnök tesz javaslatot. (20) 
 
szövegrész helyébe: 
 
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek 
személyére az elnök tesz javaslatot.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
6. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 3. pontja: 
 
3.) Az elnököt és az elnököt teljes jogkörrel helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökét a 
tagok az önkormányzati ciklus idejére választják. (20) 
 
szövegrész helyébe:  
 
3.) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják.(21) 
 
szövegrész kerül. 
 
 
 
7. A Társulási Megállapodás VIII. (A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettesei) 
fejezet 5. pontja: 
 
5.) Az elnököt teljes jogkörrel helyettesítő Területfejlesztési Bizottság elnökének feladatait a 
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. (20) 
 
szövegrész helyébe:  
 
5.) Az elnökhelyettesek feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.(21) 
 
szövegrész kerül. 



8. A Társulási Megállapodás VII. fejezet 3.) d., 4.) és 10.) pontjában:  
 
„államigazgatási hivatal„  
 
szövegrész helyébe: 
„A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” (21) 
 
szövegrész kerül. 
 

9. A Társulási Megállapodás VII. fejezet (A Társulási Tanács) 6. pontja: 

 
6.) A minősített többséghez annyi szavazat szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 
szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.(3)  
Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
kérdésekben és a 7. pontban meghatározott kérdések megismételt tárgyalásakor, amennyiben 
az első tárgyalás során nem születik egyhangú döntés.  
 

szövegrész helyébe: 
 

6.) A minősített többséghez annyi szavazat szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 
szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.(3)  
Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
kérdésekben és a 7. pontban meghatározott kérdések megismételt tárgyalásakor, amennyiben 
az első tárgyalás során nem születik egyhangú döntés.  
 
Minősített többség szükséges: 

a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

b) a Tctv. 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása.(21) 
 

szövegrész kerül. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal  

Lengyeltóti, 2010. december 7.                                                      

Tisztelettel: 

                                                                                         Zsombok Lajos 

                polgármester 
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