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Tisztelt Képviselőtestület!
A Társulási Tanács tagjainak megválasztása
A Képviselő-testület 51/2010.(II.22.) számú határozatával elfogadta a Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodását, valamint
döntött arról is, hogy a Társulási Tanács elnökének az akkori polgármestert, tagjainak
az alpolgármestert, valamint Szigethy István képviselőt választja meg.
A helyi önkormányzati választások során a polgármester, az alpolgármester és a képviselők személyében történt változások miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
a Társulási Tanács tagjait válassza meg.
A Társulást 13 önkormányzat hozta létre. A társulási megállapodásban foglaltak szerint a Társulási Tanácsnak 15 tagja van. A társulási megállapodásban szerepel, hogy a
társult községek 1-1 tagot, a polgármestert választják Tanács tagjának, Dombóvár város 3 tagot delegál, a polgármestert és a két képviselőt. A Társulás Tanács elnökhelyettese Döbrököz község polgármestere, Szili Lajosné, személyében változás nem történt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a korábbiaknak megfelelően, a város sikeres érdekérvényesítése érdekében a Tanács elnökének Dombóvár város mindenkori
polgármesterét válassza meg. A Társulási Tanács további tagjainak javaslom megválasztani: ________________________ és ________________________ képviselőket.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a megválasztott tagokat arra, hogy
a Társulási Tanács ülésén a fentieket javasolják és szavazzák meg.
A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottságban Dombóvárnak nincs delegáltja, a tagok személyéről dönteni
nem kell.
A Pénzügyi Bizottság tagjának delegálása
A társulási megállapodásban foglaltak szerint a Társulási Tanács hozza létre a Pénzügyi Bizottságot. A korábbi képviselő-testületi és társulási tanácsi döntések szerint a
Társulási Tanács egyik dombóvári képviselő tagja töltötte be a bizottság elnöki tisztségét, név szerint: Szigethy István.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Társulási Tanácsba választott
tagjait arra, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségére a dombóvári képviselőtestület tagját: _______________________________ javasolják megválasztani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás ” Társulási
Tanács
tagjainak
Szabó
Loránd
polgármestert,
______________________ és __________________________ képviselőket választja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a választott tagokat arra, hogy a
Társulás soron következő ülésén a Tanács elnökének Dombóvár város
polgármesterét javasolják megválasztani és így szavazzanak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanácsba választott
tagjait arra, hogy a társulás soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségére _________________________ képviselőt javasolják megválasztani és így szavazzanak.
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