
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: ph@kiszombor.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-114/2019.    Tárgy: Delegálás önkormányzati társulásokba 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Makó Város Jegyzője azzal a megkereséssel fordult Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez, hogy a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásának következtében az önkormányzati társulások 
társulási tanácsainak összetétele megváltozhatott, ezért a társulások folyamatos működésének 
biztosítása érdekében indokolttá vált, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi társulások társulási tanácsában történő képviseletükről döntést hozzanak:  
 

- Makói Kistérség Többcélú Társulása,  
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás, és  
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.  

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 94. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a társulások társulási 
megállapodásainak vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzati társulás döntéshozó 
szerve a társulási tanács, a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal 
rendelkeznek.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eddig az egyes társulások 
társulási tanácsaiba a polgármestert delegálta. 
 
Az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése és az Mötv. 29. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, illetve az önkormányzati 
képviselő megbízatása megszűnik a megválasztását követő helyi önkormányzati választás 
napján, jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján, amellyel 
összefüggésben a társulási tag által delegált személy képviseleti joga is megszűnik, ezért a 
képviselő-testületnek – újra választás esetén is – szükséges döntést hoznia a társulási tanácsba 
delegálni kívánt személyről.  
 
 
 



A fenti társulások létrehozása óta az önkormányzati társulások társulási tanácsában 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének képviseletét a polgármester 
látja el, így célszerű lenne, ha a képviselő-testület a továbbiakban is a polgármestert delegálná 
a társulási tanácsba.  
 
Az önkormányzati társulások társulási megállapodásai rögzítik, hogy a képviseletet ellátó 
társulási tagot – akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat képviselő-testületétől kapott 
meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti, ezért erről is szükséges döntést hozni.  
 
Tekintettel arra, hogy a polgármester helyettesítését az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint az 
alpolgármester látja el, javaslom, hogy amennyiben a képviselő-testület a polgármestert 
delegálja az önkormányzati társulások társulási tanácsába, akadályoztatása esetén az 
alpolgármestert jelölje ki helyettesként.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. november 19. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
 
 



 
Tárgy: Delegálás önkormányzati társulásokba – Makói Kistérség Többcélú Társulása 
 
_____/2019. (____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a delegálás 
önkormányzati társulásokba tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 35. cikk (3) 
bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
29. § (1) bekezdésére és 94. §. (1)-(2) bekezdésére tekintettel a Makói Kistérség Többcélú 
Társulása (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Társulási Tanácsába a társulási 
megállapodásban foglaltak alapján Szegvári Ernőné polgármestert delegálja, akit 
akadályoztatása esetén Szirbik Imre alpolgármester helyettesít. 
 
A határozatról értesül: 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.),  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 
Tárgy: Delegálás önkormányzati társulásokba – Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási 
Társulás  
 
_____/2019. (____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a delegálás 
önkormányzati társulásokba tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 35. cikk (3) 
bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
29. § (1) bekezdésére és 94. §. (1)-(2) bekezdésére tekintettel a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Társulási 
Tanácsába a társulási megállapodásban foglaltak alapján Szegvári Ernőné polgármestert 
delegálja, akit akadályoztatása esetén Szirbik Imre alpolgármester helyettesít. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 
22.),  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 
Tárgy: Delegálás önkormányzati társulásokba – Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 
 
_____/2019. (____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a delegálás 
önkormányzati társulásokba tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 35. cikk (3) 
bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
29. § (1) bekezdésére és 94. §. (1)-(2) bekezdésére tekintettel a Makó és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 
Társulási Tanácsába a társulási megállapodásban foglaltak alapján Szegvári Ernőné 
polgármestert delegálja, akit akadályoztatása esetén Szirbik Imre alpolgármester helyettesít. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhelye: 6900 Makó, 
Széchenyi tér 22.) és  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


