
 

Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/91/2019 

Előterjesztés  
Bordány település tagságával működő társulásokba történő delegált tagok megválasztásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők!  
 
A 2019.10.13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követő 
15 napon belül sort kell keríteni az új képviselő-testület megalakítására. 
 
Tekintettel arra, hogy az Mötv. vonatkozó szabályai és az egyes társulások társulási megállapodásai 
szerint a különböző kistérségi társulásoknak a tagtelepülési képviselő-testületek a tagjai, ezért a 
testületek megalakulását követően szükséges a képviselő-testületnek döntenie arról, hogy ki képviseli a 
testületet az egyes társulások társulási tanácsaiban (ki a delegált tag), illetve ki lesz a delegált képviselő 
tag helyettese. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tagjai sorából a társulás társulási tanácsába 
delegáljon egy személyt, illetve jelölje ki a delegált tag helyettesítésére jogosult személyt vagy 
személyeket is. 
 
Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.  

 
1. sz. H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést 
megvitatta, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsába tagként 
2019.10.14-től a soron következő helyi önkormányzati választás napjáig 
……………………….. polgármestert/képviselőt delegálja. 
 
2./ A képviselő-testület által delegált tagot akadályoztatása esetén a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulásának Társulási Tanácsában 2019.10.14-től a soron következő helyi 
önkormányzati választás napjáig ………………… alpolgármester/képviselő helyettesíti. 
 
3./ A helyettes képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának, lakcímkártyájának 
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja.    
 
Felelős:  Tanács Gábor, polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Jelentést a Képviselő-testület nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
l./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző  
3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  
4./ Irattár 



 

 
2. sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

 
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést 
megvitatta, és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási 
Tanácsába tagként 2019.10.14-től a soron következő helyi önkormányzati választás napjáig 
……………………….. polgármestert/képviselőt delegálja. 
 
2./ A képviselő-testület által delegált tagot akadályoztatása esetén a Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsában 2019.10.14-től a 
soron következő helyi önkormányzati választás napjáig ……………………….. 
alpolgármester/képviselő helyettesíti. 
 
3./ A helyettes képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának, lakcímkártyájának 
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja.    
 
Felelős:  Tanács Gábor, polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Jelentést a Képviselő-testület nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
l./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása  
4./ Irattár 

 
3. sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

 
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést 
megvitatta, és a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának 
Társulási Tanácsába tagként 2019.10.14-től a soron következő helyi önkormányzati választás 
napjáig ……………………. polgármestert/képviselőt delegálja. 
2./ A képviselő-testület által delegált tagot akadályoztatása esetén a Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsában 2019.10.14-től a 
soron következő helyi önkormányzati választás napjáig ……………….. 
alpolgármester/képviselő helyettesíti. 
3./ A helyettes képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának, lakcímkártyájának 
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja.    
 
Felelős:  Tanács Gábor, polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Jelentést a Képviselő-testület nem kér. 
 
Erről értesítést kap: 
l./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás   



 

4./ Irattár 
 

 
Bordány, 2019. november 7. 
 
 
 Tanács Gábor sk. 

polgármester 

 


