
Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére. 

 
 
Tárgy: Önkormányzati Társulásokba történő delegálás. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2014. október 12-ei helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választások közvetett 
módon ugyan, de a helyi önkormányzati társulások működését is befolyásolják. A társulások 
működésére és jogállására vonatkozó alapvető szabályokat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény( a továbbiakban: Mötv.) 87.§ -94.§-ai 
tartalmazzák. 
 
Emellett a Mötv. 95.§ (3) bekezdése szerint a társulás döntéshozó feladatait ellátó társulási 
tanácsra háttérjogszabályként a Mötv. Képviselő-testületre vonatkozó szabályait is 
megfelelően kell alkalmazni. Továbbá egyetlen esetben sem hagyhatók figyelmen kívül 
magának a társulási megállapodásnak a rendelkezései, amelyet a tagtelepülések képviselő-
testületei jogszabályi keretek között szabadon állapítanak meg. 
 
1.) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
I.8. pontja, 
„A Társulási Tanácsot a  – a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált - az 1. 
számú mellékletben meghatározott személyek alkotják.” 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alábbi 
rendelkezése értelmében 
„94. § (2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 
tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.” 
a Társulási Tanácsot az Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. 
 
2.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5.2 
és 5.3 pontjai: 
 
„5.2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő- testületei által delegált tagok 
alkotják, akik egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
 
5.3. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejét követően az új 
képviselők megválasztásáig tart.” 
 
3.) IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5.2 és 
5.3 pontjai: 
 
„ 5.2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják, akik egy- egy szavazattal rendelkeznek. 
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„ 5.3. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejét követően az 
új képviselők megválasztásáig tart. „ 
 
A Társulási Tanácsok működőképességének biztosítása érdekében – külön tekintettel a 
folyamatban lévő pályázatokra – célszerű, ha már az alakuló ülésen döntést hoz a Képviselő-
testület. 
 
Javasolom, hogy a fenti társulásokba a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
Mondok József polgármestert delegálja. 
 
Kérem a határozat-tervezetek elfogadását. 
I z s á k, 2014. október 21. 
 
                                                                                                       (: Bagócsi Károly:) 
                                                                                                          címzetes főjegyző 
 
 
 
Határozat- tervezetek: 
 
1.) Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Mondok József polgármestert delegálja. 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 
 
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák és Térsége Rekultivációs 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Mondok József polgármestert delegálja. 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
 
3.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IZSÁK- KOM Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás Tanácsába Mondok József polgármestert delegálja. 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 
 
 


