
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásra 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a első alkalommal a 2013. június 28-i 

ülésén tárgyalta a Somogy Megyei Önkormányzat Munka és Tűzvédelmi Társulás társulási 

megállapodás módosításától szóló előterjesztést és a 97/2013. (VI.28.) sz. határozatával a 

társulási megállapodást jóváhagyta. Ebben a határozatban a képviselő-testület a polgármestert 

bízta meg a társulási tanácsban az önkormányzat képviseletére. 

 

A társulási megállapodás elfogadását követően a Somogy Megyei Önkormányzat jelezte, 

hogy a társulási megállapodással kapcsolatosan érkezett észrevételek alapján a társulási 

megállapodás több ponton átdolgozásra került. A módosított társulási megállapodást a 

képviselő-testület a 2013. augusztus 27-ülésen fogadta el a 109/2013. (VIII.27.) sz. 

határozatával.  

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás alakuló ülésére a Somogy Megyei Önkormányzat 

tájékoztatása alapján 2013. november 04-én kerül sor. A 109/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott megállapodás módosítás értelmében a társulási tanácsba 

közös önkormányzati hivatalonkénti delegálás került bele, ugyanakkor erről előzetesen nem 

születet döntés. 

 

Kéthely és Balatonújlak Önkormányzatainak képviselő-testületei az első módosítás alapján a 

települések polgármestereit delegálták a társulási tanácsba. A Somogy Megyei 

Önkormányzathoz érkezett észrevételek alapján valamint a társulási tanács 

működőképességének és határozatképességének biztosítása érdekében született meg a döntés 

a közös önkormányzati hivatalonként 1 fő delegálásra. 

 

A megyei önkormányzat kérésére előzetesen egyeztettünk Balatonújlak község 

polgármesterével és az egyeztetés eredményeképpen arról született előzetes döntés, hogy a 

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Kéthely község polgármestere 

képviselje Kéthely és Balatonújlak települések érdekeit. 

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

települések részéről Sipos Balázs Kéthely község polgármesterét delegálja Kéthely és 

Balatonújlak települések érdekeinek képviseletére. 

 

A társulási tanácsba pótdelegáltként a delegált tag helyettesítésére Tüske Gáborné 

Balatonújlak község polgármesterét delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a Somogy Megyei 

Önkormányzatot tájékoztassa. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kéthely, 2013. október 22. 

Sipos Balázs 

polgármester 


