
3. Napirend Társulási Tanácsba történő delegálás 

 
3 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

társulási ülésen való képviseletre történő delegálás 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás elnöke a mellékelt levélben kereste meg a tag-önkormányzatokat arra 
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a társulási tanácsba delegált (az önkormányzatot képviselő) 
személyről döntést hozzon. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a delegálás ügyében döntést hozni szíveskedjen! 
 
 
Tolmács, 2019. március 6. 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
… /2019. (II…) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésein való 
részvételre, Tolmács Község Önkormányzatának képviseletére az Önkormányzat mindenkori 
polgármesterét, jelenleg Hajnis Ferenc polgármestert delegálja.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:    polgármester 



z6rd Hid
PROORAi\4

Eszak-Kelet Pest 6s N6gr6d Megyei Regioniilis Hullad6kgazd6lkod6si es
Kdrnyezetv6delmf 0nkorm6nyzati T6rsul6s

Iktat6szhm: 25 / 1,9 -1, / 201,9 .

El6ad6: De6kn6 dt, Szarka Anita - jegyz6

Telefon: 0627 /513-434

T 6tgy: T6rsul6si iil6sre deleg6ltak megillTapiti,sa

Tisztelt Tfrsuldsi Tag!

Az Eszak - I(elet Pest 6s N6gr6d Megyei Region6lis Hullad6kgazd6kod6si 6s Ilornyezetv6delmi

Onkorm6nyzattT6rsalils soron kovetkez6 til6s6nek torv6nyes megtart6silhoz az aIilbbi k6pvisel6 -

testiileti hat|tozat meghozatalilra vzn sztiks 69.

A T6rsul6si til6sen va\6 t6szv6telhez minden tagonkotm6nyzatnzksziiks6ges deleg6lnia egy tagot,

al<t az iil6seken a telepril6s6t k6pviseli a201,1,.6vi CLXX,XIX. torv6ny 94. S 2. bekezd6se alapj6n.

(F6szab6ly szerint ez a polg|rmester, azonban a torv6ny lehet6s6get ad aua, hogy esetleg m6s

szem6lyt deleg6lj on a k6pvisel6-tesfiilet)

,o4 tdrsaldsi tandcsot a tdrsult iinkorrudrytqatok kiouiselfl-testiiletei dhal delegdlt tagok alkotitfh
a ki k a m egi I I ap o d d t b an ru egh atdro qo tt s 41m ti s qaua qa tta I re n d e / ke qn e k.,'

20-ig - meghozni sziveskedjenek!

A tagonkormilnyzatokk6pvisel6-testrilet6nek hatilrozatkivonatait k6tem r6,szemte20L9. marcius

20.-ig megkri{deni sziveskedjenek elekronikusan a titkatsag@varpshaza.vac.hu e-mail cimre

6s etedetiben a 2600 Y6c, M6rcius 15. t6,r 1,L. postacimre.

Ahat6nd6betart6sa tendkiviil fontos, ez6rtk6rem tisztelt polg6rmestet titsatmat, hogy sziiks6g

eset6n tendkiviili testiileti iil6s dsszehivdshval biztosits6k ezt, 
^mennviben 

etre lehet6s6giik
1 / 1'1acloc[K.

Y6c.2019.m6rcius 4.

Tisztelettel,

cimr2L00 Gdd6ll6, D6zsa Gyiirgy ut69.Pl.:75/2. tel28/561.-250 . fax:281561-251. e-mail cim: titkarsag@zoldhid.hu .
honlap: www.zoldhid.hu
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