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TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (továbbiakban MÖSZ) megalakulását (akkor

még Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége néven)
1990. november 18.-án határozta el a harmincöt alapító önkormányzat. Egykori
elnökévé Bárdi Miklóst választották. A szövetség négyévente újraválasztja
tisztségviselőit. Jelenlegi elnök Dr. Gémesi György, aki 1991 óta tölti be az elnöki
tisztet.
Az önkormányzati szövetség létrehozását a már meglévő és alakuló szövetségek
mellett az tette szükségessé, hogy az a lehetőségekhez mérten próbálja meg
összefogni a magyar önkormányzatokat, függetlenül azok típusától.
A MÖSZ célja elsősorban az önkormányzati érdekek megjelenítése és védelme a
kormányzat és a törvényhozók döntéseivel kapcsolatban. Ennek érdekében vesz
részt megalakulása óta az önkormányzati érdekszövetségek számára biztosított
egyeztetési fórumokon, amelyek megtartását törvény írja elő az önkormányzatokat
érintő döntések előtt. A Szövetség mindvégig aktív szerepet játszott abban, hogy a
többi országos érdekszövetséggel együttesen fellépve képviselje az önkormányzati
érdekeket.

A MÖSZ másik komoly célkitűzése az önkormányzatokat érintő alapvető
kérdésekben konferenciák rendezése, felkészítő tréningek és szemináriumok tartása.
Ezen események eredményeképpen több esetben sikerült befolyásolni a
döntéshozókat a készülő törvények önkormányzatokat érintő fejezeteit illetően, a
polgármesterek és képviselők felkészítésében pedig nagyban segítettek a tréningek,
melyeknek eredményeként hatékonyabb testületi munkát tudtak végezni az
érintettek
A két szervezet a Millennium évében alapította és azóta adományozza minden évben
a Polgármesteri Ezüstlánc Díjat egy anyaországi és egy határon túli polgármesternek.



A díj a legrangosabb hazai elismerés a kiemelkedő munkát végző polgármesterek
számára. A művészien kidolgozott ezüst láncot, amely formájában megegyezik a
történelmi hagyományokban a polgármesteri tisztséget jelképező lánccal, első
alkalommal 2000-ben ítélték oda. Ekkor Szász Jenő Székelyudvarhely (Erdély,
Románia) és Hovánszky György Nyírlugos elöljárója vehette át a kitüntetést, míg
2005-ben Tóth Ernő, Nagyudvarnok (Felvidék, Szlovákia) és Ács János Tapolca Város
Polgármestere.

A Szövetség 2007. évi tagdíja 10,- Ft/lakos, és a 2008. évi költségvetésben tervezni
szükséges a körülbelül 180.000,- Ft-os tagdíjat az erős és hatékony önkormányzati
érdekképviselet érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének alapvető
célkitűzéseivel és érdekeinek hatékonyabb képviselete
érdekében kijelenti belépési szándékát a Szövetségbe.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.
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