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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2015. márciusi állásfoglalása szerint az önkormányzati feladatok 

címzettje a képviselő-testület, a feladatellátásban azonban részt vesznek a képviselő-testület szervei is. A Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület 

szerve a társulás is. 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat Izsó Gábor polgármestert, 

Bereczki Lászlóné óvodaigazgatót (aki azóta nyugdíjba ment, de ez delegálását nem érintette) és Kádasné Öreg Julianna 

igazgatót delegálta.  

Az Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni. A képviselő-testületben főszabályként nem tevékenykedhet nem önkormányzati képviselő 

(„külsős”) tag, ez alól kivételt a nem képviselő alpolgármester választásának törvényi lehetősége teremt. Tekintettel arra, 

hogy a társulás, mint a képviselő-testület szerve – az Mötv. 41. § (3) bekezdése alapján – átruházott hatáskörben 

önkormányzati döntést hozhat, a társulási tanácsba a társult tag önkormányzatok főszabályként önkormányzati képviselő 

tagot delegálhatnak. 

Az Mötv. társulásokra vonatkozó fejezete (87-95. §), valamint az Intézményfenntartó Társulást érintő ágazati 

jogszabályok nem tartalmaznak tiltó rendelkezést a Társulási Tanács jelenlegi összetételére, de a döntéshozói szerepkör 

miatt a Békés Megyei Kormányhivatallal egyeztetve a Társulási Tanács összetételének módosítására teszünk javaslatot. A 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által ellátott feladatok (bölcsődei, óvodai, szociális ellátás) szakmai 

szempontjainak képviselete érdekében az érintett szakemberek a továbbiakban is tanácskozási joggal tudják segíteni a 

Társulás munkáját. 

 

Kérem T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 31. napjával visszavonja Bereczki 

Lászlóné és Kádasné Öreg Julianna delegálását a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsába. Eddigi munkájukat megköszöni, tanácskozási joggal a továbbiakban is 

számít közreműködésükre. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 1. napjától a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálja Balázs László képviselőt, a Pénzügyi 

Bizottság elnökét. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 1. napjától a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálja Mucsai András képviselőt, az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. május 20. 

                 

        Izsó Gábor 

        polgármester 

Jogi ellenjegyző                                      

 

Pénzügyi ellenjegyző 


