
Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. május 30.-i Társulási Ülésen, a tömörkényi iskola és óvoda átadása kapcsán
elhangzottakkal kapcsolatosan
az alábbiakról tájékoztatom:
(Forgó Henrik Polgármester Úr kérte, hogy felül kellene vizsgálni a szavazati arányokat és a
bizottságok m ködését)

1. A Társulási Tanács tagjai szavazati arányának átgondolása:
A Társulási Tanács a Társulási Megállapodásában és az SZMSZ-ben az egyes tagok
szavazatainak mértékét a
a lakosság száma arányában határozta meg. A 2004. évi CVII. törvény lehet séget biztosított
ugyan arra, hogy
minden Társulási Tanács tag 1 szavazattal rendelkezzen, de ett l eltér en a csongrádi
kistérségbe tartozó
Társulási Tanács tagok a megalakuláskor a lakosság szám arányában határozták meg a
szavazatok mértékét.
A tömörkényi iskola és óvoda átadását követ en Tömörkény község nem jelezte, hogy a
többcélú társulásból
ki szeretne lépni, valamint azt követ en is a szociális intézménye a társulás fenntartásában
marad, valamint a
bels  ellen ri feladatai is társulási formában kerülnek ellátásra.

A fentiek alapján a Társulási Megállapodás és az SZMSZ módosításával van lehet ség a
szavazati arányok módosítására,
amihez viszont min sített többség szükséges.
Nem tudni biztosan, hogy a társulásokkal mi lesz 2013. január 1.-t l, de ebben a formában
biztosan nem m ködik tovább.
Ha nem feltétlenül ragaszkodnak hozzá, akkor erre az id re már nem kellene a települések
szavazatainak arányát módosítani,
hiszen ezt egyéb esetben a tag kiválása, illetve a lakosság szám nagy mérték  változása
indokolná.

2. Az oktatási bizottság elnökének újraválasztása:
Mivel tervezetten 2012. szeptember 1.-t l a tömörkényi iskola és óvoda egyházi fenntartásba
kerül át, így a Társulási Tanács
tagja, Bánfi Sándor, az oktatási bizottság elnökének további megbizatása valóban átgondolást
igényel.
Amennyiben a Társulási Tanács tagjai úgy gondolják - mivel Tömörkénynek sem nevelési,
sem oktatási intézménye nem lesz társulási
fenntartásban - javasolt az oktatási bizottság elnökének újraválasztása. Az oktatási bizottság
elnöke Horváth Lajos lehetne, míg tagja
a továbbiakban is Bánfi Sándor maradhatna 2012. szeptember 1.-t l kezd  hatállyal.

Kérem a fentiek átgondolását megtenni és amennyiben szükséges, úgy jelzéssel élni felém az
esetleges el terjesztés vonatkozásában.
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