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A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2018. március 28. napján tartandó rendes ülésére 

1.számú napirend 

 

 

Tárgy: Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 

Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselőnek és térségi képviselő-helyettesnek 

megválasztott személyek jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Vén Attila polgármester 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2002. január 25. napján a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Konzorciuma 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.  
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. 

A kistérségekhez tartozó települések a kistérséghez tartozó települések polgármesterei közül ún. 

térségi képviselőt és – akadályoztatása esetére - ún. térségi képviselő-helyettest választanak.  

Térségi képviselőnek Ács Rezsőt, míg térségi képviselő-helyettesnek Appelshoffer Ágnest 

választotta a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség. 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2018. (III.27.) önkormányzat határozat: 

A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselőnek és 

térségi képviselő-helyettesnek megválasztott személyek jóváhagyásáról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 

Konzorciumi Tagi Tanácsában Szekszárd és környéke térség térségi 

képviselője Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Ács Rezső, a 

térségi képviselő-helyettese pedig Tolna Város polgármestere Appelshoffer 

Ágnes legyen. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térségi képviselő és 

térségi képviselő-helyettes megbízólevelének aláírására. 

 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város 

Tolna Város Önkormányzata 

   Irattár 

 

 

Medina, 2018. március 22. 

  

         Vén Attila 

         polgármester 


