
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítására

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.12.12. rk.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 12.12. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ismét megkereste Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát,  hogy  30  napon  belül  terjessze  2.  körben  az  önkormányzat
közgyűlése elé a Társulási Megállapodás Társulási Tanács által elfogadott, a tagi önkormányzatok
észrevételeivel kiegészített módosítását

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1870-20/2017.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó  s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs -

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs -

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2017. 12. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017. 12. 05.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs Dr. Petánszki Lajos s.k.

Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Megállapodás módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  (a
továbbiakban:  Társulás)  elnöke  Égi  Tamás  és  a  Projektirodán  keresztül  2017.
november 28-án kelt, e-mailben érkezett levelében megkereste Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatát,  mint  tagi  önkormányzatot,  hogy  a  Társulás  2017.
október  24-ei  Társulási  Tanácsának ülésén a  Társulási  Megállapodásban javasolt
módosításokat, melyek a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító
javaslatait is tartalmazzák.
Jelen  előterjesztés  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosításáról  szól,  amelynek  már
tartalmaznia kell a véleményezésre megküldött anyagra a tagi önkormányzatok által
tett  észrevételeket  is  a  Társulási  Megállapodás  IV/2.4.  pontjában  foglaltaknak
megfelelően. „A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
által  megküldött,  döntést  igénylő  előterjesztésekre  a  kézhezvételtől  számított  30
napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul
megküldenek  a  Társulási  Tanács  elnökének.  Ezen  határidő  lejártát  követően
észrevétel,  módosító  javaslat  nem tehető. A Tagi  önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött,  a tagi önkormányzatok módosító
javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított
30  napon  belül  határozatot  hoznak,  melyet  a  döntést  követő  15  napon  belül  a
Társulási Tanács elnökének megküldenek.” 

A tagi önkormányzatok részéről módosító javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a
most megküldött előterjesztés tartalma mindenben megegyezik az első fordulóban
(véleményezési szakasz) kiküldött anyaggal.

A fentiek  alapján,  jelen  előterjesztés  e-mail  útján  történő  közlésétől  számított  30
napon belül kérik a határozati javaslatban foglaltak elfogadását és a döntésről szóló
határozatnak a Társulási Tanács elnöke részére történő megküldését.
A  Társulási  Megállapodás  módosító  javaslatokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
szövege az előterjesztés 1. mellékletét képezi 

A Társulás elnökének megkeresését tartalmazó levele a 2. mellékletben található, a
tagi önkormányzatok módosító javaslatok nélkül, változatlan formában javasolják a
Társulási Megállapodás elfogadását a tagi önkormányzatok részére.

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2017. december 12-ei rendkívüli
üléseiken megtárgyalták. A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a 2017.
december 14-ei közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2017. (XII. 14.) számú határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

„1.  A  Társulási  Megállapodás  tagi  önkormányzatok  címét  és  képviselőjét
tartalmazó  felsorolásból  törlésre  kerül  a  Dömsöd  térség  megnevezés  alatt
szereplő Lórév  község  Önkormányzata,  Makád  község  Önkormányzata,
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata, 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők
szerint: 

Az  e  fejezet  egységes  hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztését  érintő
rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett
szilárdhulladék-gazdálkodási  közfeladatok  ellátására  vonatkozó  feladat-  és
hatáskörök átruházásáról  szóló rendelkezéseket,  nem vonatkoznak és nem
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A
Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó
Község  Önkormányzata,  Apaj  Község  Önkormányzata,  Áporka  Község
Önkormányzata,  Apostag  Község  Önkormányzata,  Bugyi  Nagyközség
Önkormányzata,  Dömsöd  Nagyközség  Önkormányzata,  Dunaegyháza
Község  Önkormányzata,  Dunatetétlen  Község  Önkormányzata,  Dunavecse
Város  Önkormányzata,  Kiskunlacháza  Nagyközség  Önkormányzata,
Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata,
Majosháza  Község  Önkormányzata,  Ráckeve  Város  Önkormányzata,
Szalkszentmárton  Község  Önkormányzata,  Szigetcsép  Község
Önkormányzata,  Szigetszentmárton  Község  Önkormányzata,  Szigetújfalu
Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község
Önkormányzata. 

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:

a  helyi  önkormányzati  rendeletalkotás  koordinálása,  tartalmi
információnyújtás,  önkormányzati  rendeletek  véleményezése a Ht.  35.§  (1)
bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program
környezetvédelmi  igazgatási  szerv  által  történő  készítésében,  a
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja,

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.”
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2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  1.  mellékletében
foglaltak  szerint  fogadja  el  a  Társulási  Megállapodás  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy a
Társulási  Tanács  elnökét  a  határozat  kivonatának  megküldésével  a  közgyűlés
döntéséről értesítse.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
- a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2018. január 5.

Dunaújváros, 2017. december 14.

Cserni Béla s. k. Tóth Kálmán s. k.
a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke
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