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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A T. Képviselő-testület előtt ismert, hogy 2002. január 25-én a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumának tagjai Konzorcionális Szerződést írtak alá, 
melynek célja a Dél-Balatoni, Sió-völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer 
kialakítása megnevezésű ISPA/KA projekt megvalósítása volt.  
 
A projekt során létrejött vagyon tekintetében a Konzorciumot alkotó önkormányzatokat 
vagyon-egybetartási kötelezettség terhelte 2015. december 31. napjáig. A vagyonfelosztási 
moratórium lejártát követően Siófok Város Önkormányzata mint a projekt gesztor 
önkormányzata megkereste a konzorciumi tagönkormányzatokat a projekttel kapcsolatos 
elszámolás és a 204 önkormányzat közös tulajdonát képező vagyon további sorsának 
rendezése érdekében szükséges intézkedések, döntések meghozatala érdekében. A gesztor 
önkormányzat megkeresésére a tagönkormányzatok kistérségenként megválasztották a térségi 
képviselőjüket és helyettesét, akik a Konzorcium döntéshozó szervében, a Konzorciumi Tagi 
Tanácsban képviselték az adott kistérséghez tartozó településeket. (A 2002. június 20-án 
elfogadott és 2016. október 10. napján hatályba léptetett Konzorcionális Szerződés alapján a 
12 térségi képviselő Konzorciumi Tagi Tanácsot alkot, mely előkészítő, koordinatív és 
végrehajtást elősegítő szerepet tölt be.) 
 
A Konzorciumot alkotó 12 kistérségből 11 kistérség tekintetében a térségi képviselő és 
helyettesének megbízása 2017. december 31. napjával megszűnt. 
 
2017. december 31. napjáig azonban a Konzorciumi Tagi Tanács által megfogalmazott 
legfontosabb feladat – a  Dél-Balaton és Sió-völgye Nagytérség területén 2002 HU 16P PE 
018 hivatkozási szám alatt 2002-ben indult ISPA/KA projekttel kapcsolatos elszámolás és a 
vagyonfelosztás – nem történt meg. Így szükséges a Konzorciumi Tagi Tanács 
munkájának folytatásához az egyes hulladékgazdálkodási kistérségek részéről – 
melyeknél a térségi képviselőnek és helyettesének a megbízása időközben lejárt – a 
térségi képviselő és helyettesének megválasztása. (Siófok mint gesztor önkormányzat 
megkeresése 1. sz. mellékletben) 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy érvényes térségi képviselői és helyettesi megbízások 
jelenleg nincsenek, ezért szükséges 
-   a kistérségi ülések összehívása,  
- a kistérségi ülésen a Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően a térségi 
képviselőnek és helyettesének megválasztása megbízólevéllel, mely tartalmazza a megbízó és 
a megbízott nevét, székhelyét, az ellátandó feladat leírását, kereteit, a megbízás időtartamát és 
a megbízó tagönkormányzatok képviselőinek aláírását. 
 
A hatályos Konzorcionális Szerződés az alábbiak szerint rendelkezik a térségi képviselő és 
helyettesének megválasztásáról: 
„Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket az un. térségi képviselő útján 
gyakorolják. 
A szerződést aláíró települések a 2. számú melléklet szerint hulladékgazdálkodási 
kistérségeket alkotnak. 
A kistérségekhez tartozó települések a kistérséghez tartózó települések polgármesterei közül 
ún. térségi képviselőt és – akadályoztatása esetére - ún. térségi képviselő helyettest 
választanak.  
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A kistérségi képviselő és helyettese érvényes megválasztásához a kistérséghez tartozó tagok 
több mint ¾-es többséggel meghozott egyetértő határozata szükséges. 
A választással a tagok megbízást adnak a térségi képviselő részére érdekeik képviseletére, a 
projekt keretében ellátandó feladataik koordinálására, illetve döntéshozatalra a Konzorciumi 
Tagi Tanácsban. 
A térségi képviselőt és helyettesét megbízólevéllel kell ellátni, mely tartalmazza: a megbízott 
nevét, a megbízás időtartamát és a megbízó Tagok képviselőjének aláírását.” 
 
A Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérséget 2017. december 31. napjáig térségi 
képviselőként Komló város polgármestere, térségi képviselő helyettesként pedig 
Hosszúhetény község polgármestere képviselte a Konzorciumi Tagi Tanácsban. 
 
A Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség 2018. február 8. napján tartott ülése 
alkalmával döntött arról, hogy térségi képviselőként Polics József komlói polgármestert, 
térségi képviselő helyettesként pedig dr. Csörnyei László Sándor hosszúhetényi polgármestert 
választja meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az 
előterjesztés tárgyában. 
 
Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményezi, álláspontját a 
testületi ülésen ismerteti. 
 
 
Határozati javaslat:     
 
A képviselő-testület megtárgyalta a „Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és 
környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes 
személyének megválasztásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérsége Komló város polgármesterét, Polics József polgármestert választotta meg térségi 
képviselőnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma - 
Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően -  Konzorciumi Tagi Tanácsában. 
 
A térségi képviselő által ellátandó feladat: a Konzorciumi Tagi Tanácsban való részvétel, 
döntéshozatal, Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség érdekeinek képviselete, a 
Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében ellátandó feladataik 
koordinálása és a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség döntéshozatalának 
előkészítése. 
 
A térségi képviselő megbízásának időtartama: 2018. február 8. napjától határozatlan 
időtartamra, visszavonásig tart. 
 
A térségi képviselő a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó tagok 
szavazati aránya szerint jogosult eljárni, és köteles az általa képviselt tagok és szavazati 
arányuk rögzítése mellett minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. 
 



 

 4

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérsége Hosszúhetény község polgármesterét, dr. Csörnyei László Sándor polgármestert 
választotta meg térségi képviselő helyettesnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma - Konzorcionális Szerződés X. pontjának 
megfelelően -  a Konzorciumi Tagi Tanácsában. 
 
A térségi képviselő helyettes által ellátandó feladat a térségi képviselő akadályoztatása esetén: 
a Konzorciumi Tagi Tanácsban való részvétel, döntéshozatal, Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség érdekeinek képviselete, a Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében ellátandó feladataik koordinálása és a 
Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség döntéshozatalának előkészítése. 
 
A térségi képviselő helyettes megbízásának időtartama: 2018. február 8. napjától határozatlan 
időtartamra, visszavonásig tart. 
 
A térségi képviselő helyettes a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó 
tagok szavazati aránya szerint jogosult eljárni, és köteles az általa képviselt tagok és szavazati 
arányuk rögzítése mellett minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. 

 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
    

   
 
Komló, 2018. február 12. 
         
 
 
           Polics József 
          polgármester 


























