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Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételében jelezte, a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulásának, hogy a jövőben a polgármester akadályoztatása esetén a társulási
tanácsüléseken csak képviselő testületi határozatba foglalt felhatalmazás alapján járhat el az
alpolgármester, vagy a képviselő a határozatban konkretizált terjedelemben (tanácskozási és/vagy
szavazati joggal).
A jogszabály értelmében a meghatalmazott csak a képviselő testületi tag alpolgármester vagy
képviselő lehet. Meghatalmazottként nem fogadható el a testület tagján kívüli személy ideértve a
külsős alpolgármestert is.
Az előzőekben foglaltak alapján javaslom, hogy a polgármester akadályoztatása esetén Rutainé Fodor
Edit alpolgármestert bízza meg a Képviselő-testület az Önkormányzat képviseletével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a mellékletével együtt szíveskedjen
megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Döntés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén történő
helyettesítés rendjéről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a képviselő testületet - jogszabály felhatalmazása
alapján tanácskozási, és szavazati joggal - képviselő polgármester akadályoztatása esetén
Rutainé Fodor Edit alpolgármester k é p v i s e l i a társulási tanács ülésen, tanácskozási, és
szavazati joggal a 2010 - 2014-ig tartó önkormányzati ciklus végéig.

2.) A helyettes képviseleti jogosultságát személyi igazolványának, lakcímkártyájának
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, és a jelen határozathoz mellékelt
aláírás mintával megegyező aláírással i g a z o l j a .
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző – általa
az osztályvezető
3.) Rutainé Fodor Edit alpolgármester
4.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
5.) Irattár
Ásotthalom, 2011. március
Petró Ferenc
polgármester

_____/2011. (IV.13.) KT határozat melléklete
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