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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX. fejezete rendelkezik a vízgazdálkodási 

társulatokról.  

A vízgazdálkodásról szóló törvény 34. §-a szerint a vízgazdálkodási közfeladatok az e 

törvényben meghatározott feltételek szerint létrehozott vízgazdálkodási társulatok útján is 

elláthatók. A társulat közfeladatait szolgáló tevékenységét érdekeltségi területén végzi, mely 

szervezet esetünkben a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás.  

 

A társulás 2011. májusi küldöttgyűlésén felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy a 

2. sz. térségben (Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos) egy-egy önkormányzati 

küldöttet, a földhasználók részéről, Polgárról 2 főt, a többi településről egy-egy küldöttet 

javasoljon a küldöttgyűlésbe. A 2011. június 15-én Polgáron megtartott jelölő gyűlésen 

önkormányzati jelöltként javaslatot kapott Puskás Ferenc, volt önkormányzati képviselő.  

 

A jelölés figyelembe vételével a Képviselő-testület a 86/2011. (VI. 30.) sz. határozatával 

Puskás Ferenc akkori önkormányzati képviselőt, megbízta a Hortobágymenti Vízgazdálkodási 

Társulás 2. sz. térségének küldöttgyűlésén az önkormányzat képviseletével. Tekintettel arra, 

hogy a megbízás nem határozott időre szólt, valamint az érintett személy már nem 

önkormányzati képviselő, így a megbízás visszavonása szükséges.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 41. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testületet a polgármester 

képviseli. Ennek értelmében a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás küldött gyűlésén a 

polgármester törvényi szabályozás alapján képviselheti a Képviselő-testületet, ahhoz külön 

megbízás nem szükséges.  

 

Az Mötv. 32. § (2) bekezdés e) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízás alapján 

képviselheti a képviselő-testületet. Az önkormányzati képviselő képviseleti joga az 

önkormányzati törvény rendelkezéseiből fakadóan nem általános, hanem kifejezetten 

megbízáshoz kötött.  

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a polgármester akadályoztatásának esetére, bízza meg 

képviseleti joggal Molnár János alpolgármestert. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2015. január 15. 

     Tisztelettel:  

 

         Tóth József  

         polgármester 



   

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

  ……../2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Hortobágyi Vízgazdálkodási Társulás küldöttgyűlésébe történő képviseletre 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

  1./ A Képviselő-testület a 86/2011. (VI. 30.) sz. határozatát visszavonja.  

 

2./ A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés e) pontja alapján 

megbízza Molnár János alpolgármestert, hogy a polgármester 

akadályoztatása esetén a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás 2. 

sz. térségének küldött gyűlésén képviselje Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületét.   

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


