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Elıterjesztés 
 
Tárgy: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 6. 
számú módosítása, állandó helyettesítésre meghatalmazás adása a társulási tanácsban 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
1. 
A kistérségi társulás társulási tanács tisztújító ülésén módosította a Társulási megállapodást. 
A megállapodás hatályba lépéséhez szükséges a társult képviselı-testületek elfogadó 
határozata. A megállapodás az alábbi területeken  módosul: 
III. fejezet 4. pont: Az eddigi kettı elnökhelyettes helyett három segíti az elnök munkáját. 
III. fejezet 11. b) pontjában a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei 
Kirendeltsége szövegrész helyett: Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal szöveg lép, tekintettel 
arra, hogy 2010. szeptember 1-jétıl megszőntek a régiók. 
III. fejezet 16.pont: szintén a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal szövegrészre kell 
módosítani. 
III. fejezet 19.d) pontja: Az elnökség tagjainak száma 7-rıl 9 fıre emelkedett és új elnökségi 
tag lett a Közoktatási és Kulturális Bizottság elnöke. 
III. fejezet 23/A. pont: A Közoktatási és Kulturális Bizottság tagjainak száma eddig 7 volt, 
most 7-9 tagúra módosul. 
VII. fejezet 3. pont: A társulás mőködése felett a törvényességi ellenırzést a Tolna Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetıje gyakorolja, az eddigi Dél-dunántúli Regionális Hivatal 
vezetıje helyett. 
2. 
A Társulási Tanács üléseinek zökkenımentes lebonyolítása érdekében szükséges a 
helyettesítésrıl gondoskodni, így meg kell határozni egy személyt, aki a polgármestert állandó 
helyettesként helyettesíti ezen feladatában. A helyettesnek kötelezettsége lesz, hogy 
beszámoljon a polgármesternek és a képviselı-testületnek a tanácsban végzett 
tevékenységérıl. 
Javasolom erre a feladatra Kajsza Béla alpolgármestert. 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a napirend megtárgyalása után fogadja el mind a 
két  határozati javaslatot. 
 
Tengelic 2010.november 12. 
 
                                                                                               Gáncs István 
                                                                                                polgármester 
Határozati javaslat 
 

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok     
      társulásiról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV: törvény 4.§.(1) bekezdés      
      b, pontjában biztosított hatáskörében eljárva  a Szekszárd és Térsége Többcélú      
      Kistérségi Társulás  Társulási megállapodásának 6. számú módosítására vonatkozó  
      elıterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosítását a mellékletnek  
      megfelelıen elfogadja. 

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 
       Határidı: közlésre azonnal 
       Felelıs: Gáncs István polgármester 
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Határozati javaslat 
 
1. A polgármestert akadályoztatása esetén a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi     
Társulás Társulási Tanács ülésén az alpolgármester jelen határozat alapján teljes jogkörrel, 
állandó helyettesként helyettesíti. 
 
2.Az alpolgármester köteles a Társulási Tanácsban végzett tevékenységérıl a meghozott 
döntésekrıl az ülést követı 5 napon belül a polgármester, valamint a képviselı-testület 
részére – annak következı ülésén – beszámolni. 
 
Határidı: Közlésre azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
 
 


