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7. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Többcélú kistérségi társulási tanácsok tagjainak helyettesítése 

 
 
A társulási tanácsok (pl. többcélú kistérségi tanács) működése során gyakran előfordul, hogy a 
polgármester – akadályoztatása miatt – nem tud részt venni a társulási tanács ülésén, és az ülésen való 
részvétel szükségessége helyettes megjelenését teszi szükségessé. 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5.§ (2) 
bekezdése szerint a polgármester helyettesítéséről a képviselő-testület rendelkezik. Ennek megfelelően 
a polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét nem maga a polgármester határozza meg, 
hanem arról a képviselő-testületnek kell döntést hoznia. 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának 
állásfoglalása alapján a képviselő-testület akkor dönt helyesen, ha a polgármestert - annak 
akadályoztatása esetén - a tanács ülésén az alpolgármester helyettesíti, akár állandó, akár eseti 
meghatalmazással. Azonban a helyettesítést csak olyan alpolgármester láthatja el, aki tagja a 
képviselő-testületnek. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a 
helyettesítésről a képviselő-testületnek külön (esetenként) kell döntenie (ilyen esetben települési 
képviselő is helyettesítheti a polgármestert). 
 
Ha a többcélú kistérségi társulás területfejlesztési ügyekben dönt, azaz kistérségi fejlesztési tanácsként 
ülésezik, eltérően alakulnak a képviseletre vonatkozó szabályok. A területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/D.§ (3) bekezdése szerint egy polgármester – az 
érintett képviselő-testület által adott állandó vagy eseti meghatalmazással - több polgármestert is 
képviselhet. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a polgármester társulási tanács ülésein történő helyettesítés 
rendjére vonatkozóan döntést hozni, illetve meghatalmazást adni szíveskedjen. 
 
 
Tolmács, 2011. február 9. 
 
 

Torma Andrea 
körjegyző 
 

 
…./2011. (…….) Képviselő-testületi h a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dudás Gergely alpolgármestert, 
hogy Hajnis Ferenc polgármestert akadályoztatása esetén valamennyi társulási tanács ülésén teljes 
jogkörrel helyettesítse, Tolmács Község Önkormányzat ügyeiben a társulási tanácsok ülésein a 
polgármester helyett eljárjon, illetve helyette szavazzon. 
 
A felhatalmazás visszavonásig, illetve Dudás Gergely alpolgármesteri tisztségének betöltéséig 
érvényes. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 


