
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. február 22-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2018. (II.22.) sz. határozata 

 
„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” 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
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