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Tisztelt Főosztályvezető úr!
Az Izotóp Tájékoztató Társulás (2165 - Kisnémedi, Fő út 5.) megnevezésű
önkormányzati társulásnál – a továbbiakban társulás - értelmezési vita alakult
ki a következő kérdésben.
Álláspontunk szerint a társulásnak nincs elnöke, figyelemmel arra, hogy a
2014. október hónap 12. napján lezajlott helyhatósági választások óta a
társulásnál nem került sor elnökválasztásra.
Ezen álláspontunkat – és a véleményünk szerint jogsértő helyzet várható
negatív következményeit - többször jeleztük, de a válasz minden esetben az
volt, hogy mivel az elnöki tisztséget az előző ciklusban betöltő személyt
településén újraválasztották polgármesterként, nincs szükség elnökválasztásra.
A társulási megállapodás VII. 2. pontja szerint „Az elnök és az alelnök
megbízatása megszűnik: a) polgármesteri tisztségük megszűnésével (…)”
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1)
„A polgármester e tisztsége megszűnik: a) az új polgármester
megválasztásával.(…)”
Értelmezésünk szerint ez a rendelkezés alkalmazandó a társulás elnöki tisztjét
betöltő személyre is, még akkor is, ha a korábbi polgármestert választották
újra és ez a személy egyben a társulás korábbi elnöke is volt.
A helyhatósági választásokkal megszűnik a polgármesteri jogviszony és az új
(esetleg újra-) választással kezdődik újra. Ebből okszerűen következik, hogy a
helyes eljárás a társulásnál a VII. 2) pont – illetve az elnökválasztásra
vonatkozó eljárás – alkalmazása, a régi elnök elnöki tisztsége nem újul meg
automatikusan, polgármesteri újraválasztása okán. Ha ez így lenne, könnyen
kialakulhatna az „örökös” elnök státusza, ami nyilvánvalóan ellentétes mind a
jogállami alapelvekkel, mind a jogalkotó akaratával.
Megjegyzem, mostanáig az újraválasztás gyakorlatát követte ez a társulás is
(jóllehet, az elnököt polgármesterként már korábban is újraválasztották),
miként követte és követi valamennyi, önkormányzatunk részvételével működő
és/vagy általunk ismert más társulás is – függetlenül attól, hogy új vagy
újraválasztott polgármesterről van-e szó.
Az általunk fent megjelölt tényekre és kifejtett álláspontunkra figyelemmel
kérem szíves állásfoglalásukat arra nézve, hogy
a)
kell-e a társulásnál elnökválasztást tartani, ha igen, milyen időhatáron
belül,

mivel az elmúlt időszakban kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok sora
keletkezett,
b)
mi a jogi helyzet ezek érvényességével, ha azokat társulás képviseletére
nem jogosult személy írta alá?
Mivel a kérdés tisztázása nem tűr halasztást - hiszen adott esetben minden
nappal nő az esetlegesen képviseleti jogosultság nélküli eljárások száma –
kérem soronkívüli válaszukat.
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