
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 06. 20.

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának véleményezésére

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: Dr. Bittmann Lilla projekt irodavezető, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Polgárdi, Batthyány u. 132.

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 06.18. (rk.)
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06.18. (rk.)

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  megkereste  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatát,  hogy  véleményezze  a  Társulási  Megállapodás  Társulási  Tanács  által
elfogadott módosítását

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

Iktatószám:   /2019.

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

Leadás dátuma: 2019. 06. 13. Ellenőrzés dátuma: 2019. 06. 13.

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:



JAVASLAT
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodás módosításának véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)
alelnöke Tóth István nevében és megbízásából Dr. Bittmann Lilla Projekt irodavezető 2019. június
12-én  kelt,  e-mailben  érkezett  levelében  megkereste  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatát,  mint  tagi  önkormányzatot,  hogy  2019.  július  13.  napjáig  véleményezze  a
Társulás  Társulási  Tanácsának  2019.  május  14-én  megtartott  ülésén  jóváhagyott,  Társulási
Megállapodás módosításáról szóló határozat tervezetet.
Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának  módosításáról  szól,  amely  első  fordulóban,  véleményezésre  megküldött
javaslat  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 fentieknek megfelelően jelen előterjesztés e-mail útján történő kiküldésétől számított 30 napon
belül a Társulás várja az esetleges észrevételeket, javaslatokat. A határidő leteltét követően az
észrevételeket, javaslatokat is tartalmazó előterjesztést megküldik döntéshozatal céljából.
1. A módosító javaslat elkészítését a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt két évben történt
változások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. területi optimalizáció
érdekében tett szakmai intézkedései és döntései tették szükségessé.
A Társulás Duna-Tisza közén elhelyezkedő tagi Önkormányzatait érintően új hulladékgazdálkodási
társulás  jött  létre  a  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zrt.  (a
továbbiakban:  NHKV  Zrt.)  ösztönzésére,  hulladékgazdálkodási  fejlesztést  érintő  uniós  projekt
megvalósítása érdekében. A Társulás ugyanezen célt szolgáló uniós projekt elképzeléseit a NHKV
Zrt. csak azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy a Duna-Tisza közében elhelyezkedő önkormányzatok
fejlesztési igényei nem szerepelhetnek a tervezett kiadásaink között, az érintett önkormányzatok
ezirányú érdekeiket az új társulásba történő belépéssel érvényesíthetik.
a.) A fent részletezett okok miatt 8 önkormányzat (Apaj, Áporka, Dömsöd, Ráckeve, Szigetcsép,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony) úgy döntött, hogy 2018. szeptember 30. napjával kilép a
Társulásból. Döntésüket a Társulási Tanács tudomásul vette, már nem tagjai a Társulásnak, de a
Társulási Megállapodás hatályos szövege megnevezésüket még tartalmazza.
b.)  Szintén  a  fent  részletezett  okok  miatt  11  önkormányzat  (Apostag,  Bugyi,  Dunaegyháza,
Majosháza,  Kiskunlacháza,  Kunpeszér,  Kunszentmiklós,  Dunatetétlen,  Dunavecse,
Szalkszentmárton,  Tass)  úgy  döntött,  hogy  2019.  szeptember  30-val  kilép  a  Társulásból.
Döntésüket a Társulási Tanács a 23/2019. (V.14.) határozattal tudomásul vette.
A hatályos  szabályozás értelmében a  Társulási  Megállapodás  módosításához valamennyi  tagi
önkormányzat Képviselő-testületének (Közgyűlésének) minősített többséggel meghozott döntése
szükséges. 
2. Az előterjesztésben szereplő javaslat tartalmazza a kilépő önkormányzatok megnevezésének
törlését. 
A Társulási Tanács a módosító javaslatot 2019. május 14-én megtartott ülésén megtárgyalta és
javasolta annak elfogadását a tagi önkormányzatok részére.
A  Társulási  Megállapodás  módosító  javaslatokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  az
előterjesztés  1.  mellékletét  képezi,  melyet  nagy  terjedelme  miatt  kizárólag  elektronikus
formátumban teszünk közzé.
Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  valamint  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a közgyűlési anyagok postázását követően, a 2019. június
18-ai rendkívüli üléseiken megtárgyalták. A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a 2019.
június 20-ai közgyűlésen szóban ismertetik.



Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2019. (VI. 20.) 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 felsoro-
lásból törlésre kerül  a 2018. szeptember 30.  nappal történt kilépés miatt  Dömsöd térség
megnevezés alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Döm-
söd  Nagyközség  Önkormányzata,  Ráckeve  Város  Önkormányzata,  Szigetcsép  Község  Önkor-
mányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Tak-
sony Nagyközség Önkormányzata.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsoro-
lásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség meg-
nevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkor-
mányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Köz-
ség Önkormányzata. 
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsoro-
lásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség
megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormány-
zata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Köz-
ség Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata,
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsoro-
lásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés. 
5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját
követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel.
6.  Amennyiben  valamennyi  tagönkormányzat  képviselő-testülete  jelen  módosítást  2019.
szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és
3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.”

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: 2019. július 10.

Dunaújváros, 2019. június 20.

Iván László s. k. Tóth Kálmán s. k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




