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Tisztelt Főosztályvezető úr!
Az Izotóp Tájékoztató Társulásnál sorra kerülnek elő olyan ügyek, amelyekben
a társulási tanács tagjai véletlenszerűen szereznek tudomást a társulás elnöke
által kötött jogügyletekről, a társulás nevében tett kötelezettségvállalásokról.
Ezekben az ügyekben a társulási tanács értelemszerűen nem is határozhatott;
az elnök e lépéseiről sem előzetesen sem utólag nem tájékoztatta a tanács
tagjait. Erre figyelemmel az sem vehető biztosra, hogy minden ilyen ügyletről
tudnak a társulási tanács tagjai.
A társulási tanács 2015. március hónap 03. napján tartott ülésén napvilágra
került újabb ügy – a társulás által kiadott havilappal összefüggésben az elnök
által, a társulási tag önkormányzatok tudta, beegyezése nélkül intézett és
elbírált „pályázatok” (újságíró, nyomda) kiírása és azok elbírálása – során
értelmezési vita alakult ki a következő szerint.
Váckisújfalu község polgármestere – immáron ismételten – rámutatott arra,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 94. § (1) bekezdése alapján „Az önkormányzati társulás
döntéshozó szerve a társulási tanács.” A (3) bekezdése alapján „A társulási
tanács döntését határozattal hozza.” Álláspontja szerint az elnök fentiekben írt
eljárása törvénysértő, mert a hivatkozott törvényhelyekből következően az
elnök nem járhat el a társulási tanács határozata illetve a határozatban
foglalt felhatalmazás nélkül.
Kisnémedi Község jegyzője először azzal érvelt, hogy a „pályázattal” érintett
ügyekben nem kellett alkalmazni a közbeszerzési törvény előírásait, majd
azzal, hogy a társulás 2012. december hónap 28-án kelt társulási
megállapodásban írtak szerint a társulás nevében kötelezettségvállalásra a
társulási elnöke jogosult. (A társulási megállapodás II/5. pontja; a teljes
dokumentumot 1. szám alatt egyszerű fénymásolatban csatolva)
Váckisújfalu község polgármestere rámutatott, hogy helyes értelmezés szerint
egy szervezet – jelen esetben a társulás – vezetőjének kötelezettségvállalási
joga nem önmagában való, az a döntéshozó szerv – jelen esetben a társulási
tanács – előzetes határozatából, felhatalmazásából ered.
A társulásnak Szervezeti és működési szabályzata nincs.
Figyelemmel arra, hogy az értelmezési vitában a felek nem tudtak közös
nevezőre jutni, kérjük a tisztelt Főosztályt, szíveskedjék megfogalmazni
álláspontját a most körülírt kérdésben – jelesül:

a) jogosult-e a társulás elnöke a társulási tanács előzetes határozata,
felhatalmazása nélkül eljárni, a társulásra nézve kötelezettséget vállalni?
b) törvénysértő-e a társulás elnökének a társulási tanács előzetes határozata,
felhatalmazása nélküli eljárása, kötelezettségvállalása?
c) amennyiben a „b)” pontban feltett kérdésre „igen” a válasz, érvényesnek
tekinthetők-e a társulási tanács előzetes határozata, felhatalmazása nélkül
megkötött jogügyletek, kötelezettségvállalások?
Kérjük, hogy amennyiben a felvetett kérdések bármelyike tekintetében
illetékességük hiányát állapítanák meg, szíveskedjenek megjelölni azokat a
fórumokat, ahová jogorvoslati kérelemmel fordulhatunk.
Váckisújfalun, 2015. március hónap 06. napján
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