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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

56/2021. (II. 26.) sz. határozata 
 

A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 
Konzorciumi Tagi Tanácsába  

térségi képviselő és térségi képviselő helyettes megválasztása 
 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció támogató 
véleményének figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Komló Város Önkormányzat mint a Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérség tagja Polics József polgármestert választja meg térségi képviselőnek a Dél-
Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma - Konzorcionális 
Szerződés X. pontjának megfelelően - a Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és 
környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére. 

 
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 megbízása 2021. március 1. napjától a Konzorcionális Szerződés 
időbeli hatályának, illetőleg a Konzorcium fennállásáig tart (amelyik később 
következik be).  

 
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. 

 
2. Komló Város Önkormányzat mint a Komló és környéke hulladékgazdálkodási 

kistérség tagja Máza Község Polgármesterét, Pecze Gábort választja meg térségi 
képviselő helyettesnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Konzorciuma  - Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően -  a Konzorciumi 
Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére. 

 
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 megbízása 2021. március 1. napjától a Konzorcionális 
Szerződés időbeli hatályának, illetőleg a Konzorcium fennállásáig tart (amelyik 
később következik be).  

 
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:  2021. február 26. 
Felelős:  Polics József polgármester 

    
Komló, 2021. február 26.      
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  polgármester 

 
 
 


