
1 

 

Tárgy: Delegálás a Közép-Békési Területfejlesz-

tési Önkormányzati Társulásba 

Sorszám: IV/7 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

dr. Juhász Csilla jogász 
Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. 

§-a alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulást három szomszédos város (Békés-

csaba, Békés, Gyula) önkormányzatai hozták létre. A Társulás célja a tagok és az általuk közre-

fogott közép-békési régió társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, ennek ér-

dekében összehangolt területfejlesztési politika érvényesítése, közös területfejlesztési programok 

kialakítása, végrehajtása. 

 

A Társulás irányító és döntéshozó szerve az Ügyvezető Testület, amelynek összetételét a Társulá-

si szerződés V. 1. pontja határozza meg az alábbiak szerint: a tagok a képviselő-testületek által 

delegált és azok határozatai szerint eljáró 3-3 fővel képviseltetik magukat.  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2015. (II. 02.) számú határozatával a 

Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tanácsába Izsó Gábor polgármester 

mellett, Rácz Attila Képviselő Urat és Gál András Műszaki Osztályvezető Urat delegálta.  

 

A Társulás tanácsába célszerű szakmailag olyan kompetens személyek megválasztása, akik tény-

legesen részt tudnak venni az üléseken (bár akadályoztatás esetén meghatalmazással más is részt 

vehet) és az operatív munkába is bevonhatók, mivel nem csak stratégiai döntéseket hoznak. A 

tagok megfelelő számú jelenléte azért is fontos, mert az Ügyvezető Testület határozatképességé-

hez a delegált tagok ¾-ének jelenléte szükséges. 

 

A Társulási megállapodás szerint az Ügyvezető Testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) A Társulás belső szervezetének, irányítási és ellenőrzési rendjének kialakítása, jóváhagyá-

sa 

b) A Társulás pénzügyi alapjának felhasználása 

c) A Társulás költségvetésének, mérlegének megállapítása 

d) Elnök és Elnökhelyettesek megválasztása, visszahívása 

e) Tag kizárása 

f) A Társulás megszűnésének, más társulásokkal való egyesülésének, szétválásának elhatá-

rozása.  

 

Tekintettel arra, hogy az Ügyvezető Testület hatáskörébe számos pénzügyi kérdés tartozik, javas-

lom Rácz Attila Képviselő Úr visszahívását, és helyette pénzügyi szakemberként Balázs László 

Képviselő Úr, a pénzügyi bizottság elnöke delegálását. 
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Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Békési Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulás Ügyvezető Testületébe delegáltnak megválasztott tagot, Rácz Atti-

la képviselőt visszahívja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Békési Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulás Ügyvezető Testületébe Balázs László képviselőt delegálja, Izsó 

Gábor polgármester és Gál András osztályvezető küldöttségének fenntartása mellett. 

 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal 

Felelős:       Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. szeptember 24. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


