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ELŐTERJESZTÉS
Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. októberi ALAKULÓ ülésére

Tárgy:

Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásban, a Társulás Társulási Tanácsában és Felügyelő Bizottságában Siójut
Község Önkormányzata képviseletét ellátó személy megbízására

Előterjesztő: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester
Előkészítette: Siófoki KÖH Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
és Felügyelő Bizottsága korábbi tisztségviselőinek és tagjainak a megbízatása az
önkormányzati ciklus lejártával, az október 13-ai önkormányzati választás napjával megszűnt.
Annak érdekében, hogy a Társulás folyamatos működése biztosított legyen, a Társulás
tagjainak – már az alakuló képviselő-testületi ülésükön szükséges dönteniük – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 94. § (2)
bekezdésében foglaltak, valamint a Társulási Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével - arról, hogy a Társulásban, a Társulási Tanácsban és a Felügyelő
Bizottságban az önkormányzatok és a kistérségek képviseletére kit hatalmaznak fel, illetve
bíznak meg.
A Társulási Megállapodás Társulási Tanács által májusban kezdeményezett módosítását a
Társulás két tagja nem tárgyalta meg, négy tagtól nem érkezett jegyzőkönyvi kivonat a
döntésről, így valamennyi képviselő-testület módosítást elfogadó minősített többséggel
meghozott döntésének hiányában, a módosítás nem lépett hatályba.
A Társulás szervezetének újjáalakításánál a Mötv. és a Társulás 2016. május 30-án aláírt
megállapodásának szabályait kell alkalmazni.
A Társulási Megállapodás a Társulás szervezeti rendszeréről szóló VIII. fejezete 2. 1. pontja
szerint „a Társulási Tanács a hulladékkezelési kistérségek által delegált 1-1 fő, valamint a
Társulás székhelyét adó település önkormányzatának delegált tagjával együtt összesen 4+1
főből áll. A társult önkormányzatok polgármestert, alpolgármestert, más önkormányzati
képviselő tagot választhatnak a Tanács tagjaivá.”
A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 10. 1. pontja a Felügyelő Bizottságra vonatkozóan úgy
rendelkezik, hogy „a Felügyelő Bizottság tagjait a társult települési önkormányzatok
képviselő-testületei delegálják (4 hulladékkezelési kistérséghez) igazodó delegálási szabályok
mellett azzal, hogy a delegált tag visszahívására és új tag állítására is jogosultak. A társult
települési önkormányzatok hulladékkezelési kistérségenként egy-egy felügyelő bizottsági tagot
delegálnak.”
A kistérségek Társulási Tanácsba delegált képviselői a Társulási Tanács a helyi
önkormányzati választást követő első ülésén maguk közül választják meg az elnököt,
elnökhelyetteseket, a Felügyelő Bizottság tagjai pedig az elnököt.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Társulás szerveinek újjáalakulását követően a
hatályos Társulási Megállapodás aktualizálása, módosítása szükséges lesz az elfogadása óta
eltelt időszakban történt jogszabályi, és az újjáalakulás során bekövetkező személyi
változások miatt, valamint azért is, mert Balatonszabadi Község Önkormányzata jelezte a
Társulásból 2019. december 31–ei hatállyal történő kiválási szándékát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DélBalatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban,
Társulási Tanácsában és Felügyelő Bizottságában Siójut Község
Önkormányzata képviseletét ellátó személy megbízására vonatkozó javaslatot,
és az alábbi határozatot hozza.
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 94. § (2)
bekezdésében foglaltak, valamint a Társulási Megállapodás vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevételével:
 Siójut Község Önkormányzata Társulásban való képviseletének
ellátásával Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármestert bízza meg.


Siójut Község Önkormányzata, mint a Siófok és környéke
hulladékgazdálkodási kistérség tagja kistérségi képviselőjének a
Társulás Társulási Tanácsába Késmárki Tibort, Balatonendréd Község
Önkormányzata Polgármesterét delegálja.



Siójut Község Önkormányzata, mint a Siófok és környéke
hulladékgazdálkodási kistérség tagja képviselőjeként a Társulás
Felügyelő Bizottságába Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármestert
delegálja.

Felelős: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester (a határozat közléséért)
Határidő: a döntést meghozatalát követő munkanap

Siófok, 2019. október 24.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

