
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.

Javaslat tag delegálására a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába

El  őadó:  a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2019. 11.19.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2019. 11.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2019. 11.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  megkereste  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzatát,  hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás
Társulási  Tanácsába új  tagot  szükséges delegálnia az önkormányzatnak,  mivel  a korábban delegált  tag
mandátuma az önkormányzati választást követően lejárt. Ezért szükség van új tag delegálására.

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

Iktatószám:                    49547-2/2019.

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

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. 11. 07. Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT
tag delegálására  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulás Társulási Tanácsába

Tisztelt Közgyűlés!

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
alelnöke  megbízásából  Dr.  Bittmann  Lilla  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  (a  továbbiakban:  Társulás)  projekt  irodájának  vezetője  2019.
november 4-én kelt, és november 6-án kézhez kapott elektronikus levelében megkereste
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  azzal,  hogy  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába (a továbbiakban: Társulási Tanács)
az  előző  ciklus  önkormányzati  testületei  által  delegált  önkormányzati  képviselő  tagok
megbízatása a 2019. október 13-ai önkormányzati választással lejárt. 
A  Társulási  Megállapodás  szerint,  „A  Társulási  Tanácsot  a  társult  önkormányzatok
képviselő testületei által delegált tagok alkotják.”
„A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület
a  tag  helyettesítési  rendjéről  szóló  határozatban  rendelkezik,  mely  képviselő-testületi
határozatot  tartalmazó jegyzőkönyvi  kivonatot a Tanács elnökének meg kell  küldeni.  A
helyettesként  eljáró  képviselő-testületi  tag  jogai  és  kötelességei  azonosak  a  Tanács
tagjának jogaival és kötelességeivel.”
A  Társulás  és  a  Társulási  Tanács  törvényes  működésének  fenntartásához  új
önkormányzati  képviselő  delegált  tag  megválasztása  szükséges.  A fentiek  alapján  a
Projekt iroda vezetője kérte személyi javaslat megtételét a Társulási Tanács egy delegált
tagjára, és akadályoztatása esetén helyettesként eljáró tagjára.

A Társulási Tanács alakuló ülésére 2019. november végén kerül majd sor. Az alakuló ülés
jogszerűségének  biztosításához  szükséges  a  képviselő-testületek  döntése  az  új  tagok
delegálásáról, a döntés ezért nem tűr halasztást.

A korábbi  Társulási  Tanács  tag  delegálásáról  szóló,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 372/2014. (XI. 13.) számú határozatát hatályon kívül kell helyezni.
A  tagsági  delegálásra  való  jelölést  elfogadó,  valamint  a  bizottsági  és  közgyűlési
előterjesztés  nyilvános  ülésen  történő  tárgyalásához  hozzájáruló  nyilatkozatokat  az
előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.
 
Jelen  előterjesztést  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  megtárgyalta.  A
bizottságok üléseire a közgyűlési előterjesztések postázását követően került sor, ezért a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.
 



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2019. (XI. 21.) határozata tag delegálásáról a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsába  tagként
delegálja…………………………………..polgármestert/alpolgármestert/önkormányzati
képviselőt.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a delegált tag távolléte, akadályoztatása
esetén ……………………………… önkormányzati képviselőt bízza meg.
3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi  a  korábbi  tag
delegálásáról szóló 372/2014. (XI. 13.) számú határozatát.
4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy a
határozatról a Társulást értesítse, és az elfogadott határozatot küldje meg a Közép-
Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Projekt
irodavezetőjének 8154 Polgárdi, Battyhány u. 132. címére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

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

Határidő: 2019. november 26.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Orosz Csaba Tóth Kálmán
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke



1. Melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott,………………………………………..………………………..
…………………………………………………………….............................................................
........................szám  alatti  lakos  nyilatkozom  arról,  hogy  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulási  Tanácsába  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  által  történő  tagsági  jelölést  elfogadom,  egyben  hozzájárulok
ahhoz,  hogy a tagsági  delegálással  kapcsolatos  bizottsági  és közgyűlési  előterjesztést
nyilvános ülésen tárgyalják.

Dunaújváros, 2019. november     

aláírás



2. Melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott,………………………………………..………………………..
…………………………………………………………….............................................................
........................önkormányzati  képviselő  nyilatkozom  arról,  hogy  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulási  Tanácsába  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata által történő, a delegált tag akadályoztatása esetén  helyettesként
eljáró  képviselői jelölést  elfogadom,  egyben  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  tagsági
delegálással  kapcsolatos  bizottsági  és  közgyűlési  előterjesztést  nyilvános  ülésen
tárgyalják.

Dunaújváros, 2019. november     

aláírás






