
Minősített többség 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülése 5. számú 
napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és annak Tolna 
Megyei Területi Albizottságába képviselő delegálására 
 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1998. június 19. napján megalakította a 
Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsot, amelynek tagja a 
vízgazdálkodási tanácsról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 
KvVM rendelet) 3. § (1) bekezdés h) pontja alapján a megyei területfejlesztési tanács 
kijelölt képviselője is. 
 
Emellett a KvVM rendelet 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A Területi 
Vízgazdálkodási Tanács a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a társadalmi 
részvétel biztosítása érdekében egy vagy – ha a helyi területi, társadalmi viszonyok 
indokolják - több vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságot hoz létre.” A vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési bizottság tagja hivatkozott rendelet 6. § (2) bekezdésének ag) 
pontja értelmében a megyei területfejlesztési tanács által kijelölt 1 fő. 
Fenti jogszabályhelyek alapján a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 
működési területére három albizottságot hozott létre – megyénként külön-külön. 
 
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított, a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában foglaltak értelmében 
a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – mint a területileg érintett megyei 
önkormányzat – a Tolna Megyei Önkormányzat. 
 
A jogutódlás alapján a Tolna Megyei Önkormányzatnak szükséges képviselőt 
kijelölnie a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, illetve a Tolna 
Megyei Területi Albizottságba is. 
 
Javaslom, hogy Hajdú János polgármester úr, a korábbi delegált, képviselje a Tolna 
Megyei Önkormányzatot a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban és a 
Tolna Megyei Területi Albizottságban egyaránt. 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (IV. 26.) közgyűlési 
határozata a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási 
Tanácsba, illetve annak Tolna Megyei Területi 
Albizottságába képviselő delegálásáról  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a Tolna 
Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – a 
vízgazdálkodási tanácsról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM 
rendelet 3. § (1) bekezdésének h) pontja, illetve 6. § (2) 
bekezdésének ag) pontja alapján a Közép-dunántúli 
Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, valamint annak Tolna 
Megyei Területi Albizottságába Hajdú János urat 
delegálja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2012. április 18. 
 
 

dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 


