
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2019. augusztus 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

117/2019. (VIII.29.) sz. határozata 

 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról 

szándéknyilatkozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság és Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – 

megtárgyalta a „Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról 

szándéknyilatkozat” című előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozással 

kapcsolatos szándéknyilatkozatot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, 

hogy az önkormányzat lehetőleg a csatlakozásig, de legkésőbb a vagyonfelosztást 

követően haladéktalanul kezdeményezi a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való 

kilépését.  

 

2. A képviselő-testület a tagdíjfizetési kötelezettséget jóváhagyja, és tudomásul veszi, hogy 

jelenleg a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja 174,- Ft/állandó lakos. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat 

aláírására, valamint a csatlakozási tárgyalások lefolytatására utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett, és tudomásul veszi, hogy a csatlakozás legkorábbi időpontja 2020. 

március 1. napja. 

 

Határidő: 2020. március 1. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

  Polics József polgármester 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 

 

 



          1. sz. melléklet 

 

Csatlakozási szándéknyilatkozat 

 

 

Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városháza tér 3.; adószám: 15724100-2-02) 

képv: Polics József Polgármester a jelen szándéknyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy a 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni szándékozik.  

 

Komló Város Önkormányzata a térségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, a Mecsek-Dráva 

Társulás beruházásban megvalósult kökényi Regionális Hulladékkezelő Központot 

üzemeltető Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben szerzett tulajdonrészt, és így biztosította a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megoldását a település közigazgatási területén.  

 

A hosszútávra szóló közszolgáltatási szerződés mellett indokolt, hogy az Önkormányzat a 

térségben megvalósult hulladékgazdálkodási létesítmények további fejlesztése, a teljekörű 

együttműködés megvalósítása érdekében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz 

csatlakozzon. 

Ezen csatlakozási szándékáról tájékoztatta a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulást, 

amelynek Tanácsa támogatta a szándékot és Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

8/2019.(05.09.) számú nyílt határozatával a tárgyalások továbbfolytatásáról döntött, és 

meghatározta a csatlakozás feltételeit.  

 

Annak érdekében, hogy Komló Város Önkormányzata is részt vegyen a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás tagjaként a KEHOP.-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt 

megvalósulásában, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 8/2019.(05.09.) számú 

nyílt határozatában meghatározott csatlakozási feltételek ismeretében kijelentjük, hogy 

csatlakozási szándékunk továbbra is fennáll.  

 

 

Komló, 2019…………………. 

 

 

 

 

 

       Komló Város Önkormányzata 

     képv: Polics József Polgármester 

 

 


