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Melléklet:

Képviselő-testület!

A 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 
közvett módon befolyásolta az önkormányzati társulások működését, mivel a társulási tanács 
összetétele a választásokat követően változhat. A társulások folyamatos működésének biztosítása 
érdekében a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a választásokat követően mielőbb szükséges 
az őket képviselő tagok delegálásáról dönteni.
Fentiekre tekintettel Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete most - a folyamatos 
működés biztosítása érdekében - az alábbi önkormányzati társulások esetében kell, hogy döntést 
hozzon: a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, az Önkormányzati 
Társulás Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására 
(rövid név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás), továbbá a Makói Kistérség Többcélú 
Társulása esetében.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 94. § (1) és (2) bekezdése, 
továbbá a társulások társulási megállapodásainak vonatkozó rendelkezése 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. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslatok megtárgyalását és elfogadását.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a társulási 
megállapodás II. 1. és II. 2. pontja alapján az " Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására" Társulási Tanácsába 
Makó Város Önkormányzatának képviseletével 

1. Kovács Sándor,
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2. Marosvári Attila,
3. Toldi János                  helyi önkormányzati képviselőket,
4. …………………..      alpolgármester, és 
5. Farkas Éva Erzsébet   polgármestert

bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Megbízott képviselők 
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a társulási 
megállapodás III. 2. pontja alapján a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába Makó Város Önkormányzatának képviseletével Farkas Éva 
Erzsébet polgármestert, akadályoztatása esetén helyettesítésére  …………………………… 
alpolgármestert hatalmazza fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Megbízott képviselők 
- Irattár

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a társulási 
megállapodás IV. 1. a) pontja alapján Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsába Makó Város Önkormányzatának képviseletével Farkas Éva Erzsébet 
polgármestert, akadályoztatása esetén helyettesítésére …………………………
alpolgármestert hatalmazza fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Megbízott képviselők 
- Irattár
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Makó, 2014. október 29. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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