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Javaslat hozzájárulás megadására Esztergom Város Önkormányzatának és Pusztavám Község
Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz

történő csatlakozásához

El  őadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
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A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  megkereste  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy minősített többségi önkormányzati közgyűlési döntéssel
adja hozzájárulását Esztergom Város Önkormányzatának és Pusztavám Község Önkormányzatának
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.
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II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
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Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
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JAVASLAT
hozzájárulás megadására Esztergom Város Önkormányzatának és

Pusztavám Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához

Tisztelt Közgyűlés!

A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  (a
továbbiakban: Társulás) elnöke Dr.  Cser-Palkovics András 2020. augusztus 11-én
általunk kézhez kapott, elektronikusan érkezett levelében megkereste Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint tagi önkormányzatot, hogy határozatban
járuljon  hozzá  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és  Pusztavám  Község
Önkormányzatának  Társuláshoz  történő  csatlakozásához.  A minősített  többséggel
hozott határozatot pedig 2020. október 30. napjáig küldje meg a Társulás Társulási
Tanácsának. 

A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának  XI/3.  pontja  szabályozza  a  Társuláshoz  történő  csatlakozás
feltételeit a következők szerint:
„A  Társuláshoz  történő  csatlakozáshoz  a  Társulási  Tanács  javaslata  alapján,  a
Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel
hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok
képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a
műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés
rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.
A  csatlakozási  szándék  kinyilvánításához  a  társulni  kívánó  önkormányzatok
képviselő-testületének  minősített  többséggel,  legalább  hat  hónappal  korábban
meghozott  határozata  szükséges,  melynek  tartalmaznia  kell,  hogy  a  testület
elfogadja  a  Társulás  céljait  is  tartalmazó  Társulási  Megállapodást,  továbbá  a
feladatok  megvalósításához  ráeső  költségvetési  hozzájárulást  biztosítja.  Erről  a
Társulási  Tanácsot  értesíteni  kell.  A  társuláshoz  csatlakozni  a  naptári  év  első
napjával és július 1. napjával lehet.
Tekintettel  arra,  hogy  a  Társulás  egy  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszer
létrehozása,  valamint  az  ehhez  szükséges  gazdasági,  pénzügyi  és  jogi
előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó
új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati
és  engedélyezési  dokumentációk,  valamint  a  tenderdokumentációk  készítésének
kezdő  évétől  az  éves  működési  hozzájárulás  összegének  visszamenőlegesen
történő  megfizetését.  Azon  csatlakozni  szándékozó  új  tag  esetén,  aki  azt
megelőzően  egy  másik  hulladékgazdálkodási  társulás  tagja  volt,  a  Társulás
Tanácsa-  figyelemmel  a  csatlakozás  körülményeire-  egyedileg  állapítja  meg  a
visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét.
A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve
módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be
kell jelenteni.”

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet
sor.

2



Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben úgy döntött, hogy
2015.  december  31-vel  tagsági  jogviszonyát  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulásban  megszünteti  azzal  az
indokolással, hogy egy másik hulladékgazdálkodási társuláshoz kíván csatlakozni.
Csatlakozási  szándéka  nem  vezetett  eredményre,  a  mai  napig  nem  tagja
hulladékgazdálkodási  önkormányzati  társulásnak,  emiatt  a  Város  minden
hulladékgazdálkodási uniós fejlesztési lehetőségtől elesett. 
Esztergom Város Polgármestere ez év elején felvette a kapcsolatot a Közép-Duna
Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulással,  bejelentve  a  Város
esetleges  új  csatlakozási  szándékát.  A  Polgármester  tájékoztatást  kapott  a
csatlakozás feltételeiről, az eljárás módjáról.
Tekintettel  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltakra,
Esztergom Város Polgármestere a 262/2020. (V.5.) határozatával döntött arról, hogy
Esztergom Város Önkormányzata 2021. január 1. napjával csatlakozni kíván a KDV
Társuláshoz.  A  határozatban  foglaltak  szerint  Esztergom  Város  Önkormányzata
elfogadja a KDV Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a
feladatok  megvalósításához  a  ráeső  költségvetési  hozzájárulást  biztosítja.
Esztergom Város Polgármesterének határozata részünkre megküldték.
Esztergom  Város  vonatkozásában  a  műszaki  kapcsolat  kialakított,  továbbá  a
közszolgáltatási  feladatokat  közigazgatási  területén  is  a  KDV  Társulás  egyik
közszolgáltatója,  a  Vertikál  Nonprofit  Zrt.  látja  el  a  KDV  Társulással  megkötött
közszolgáltatási szerződés feltételei szerint.
Esztergom  Városa  a  jelenleg  kivitelezés  alatt  álló  hulladékgazdálkodási
rendszerfejlesztésből  kimaradt,  utólagos  csatlakozására  lehetőség  nincs.  A
szükséges fejlesztések forrását a KDV Társulás csak egy új pályázati forrásból tudja
megvalósítani, amennyiben erre pályázati rendszer lehetőséget biztosít. A jelenlegi
hulladékgazdálkodási  rendszer  létesítését  szolgáló  pályázati  és  engedélyezési
dokumentációk,  valamint  a  tenderdokumentációk  készítésével  kapcsolatosan  a
Társulásnak  kiadása  nem  volt,  ezeket  a  költségeket  a  projekt  Támogatási
Szerződése  alapján  a  Támogató  finanszírozta  és  finanszírozza.  Az  előző,  már
befejezett  hulladékgazdálkodási  projektekkel  kapcsolatos  kiadások  felmerülésekor
Esztergom Város még a Társulás tagjaként a működési hozzájárulás éves összegeit
maradéktalanul megfizette. Az előzőekben leírtak alapján nem javasolt a működési
hozzájárulás  visszamenőleges  hatállyal  történő  megfizetési  kötelezettségének
előírása.

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 26-án döntött az
51/2020.(VI.24.)  határozatával  arról,  hogy  jelenlegi  tagsági  jogviszonyát  a  Duna-
Vértes  Köze Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulásban meg kívánja  szüntetni
2020. december 31. napjával és 2021. január 1-vel csatlakozni kíván a Közép-Duna
Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társuláshoz.  A  Társulási
Megállapodásban foglaltakat magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el
és  biztosítja  a  Társulás  feladatinak  megvalósításához  ráeső  költségvetési
hozzájárulás összegét.
Pusztavám  község  vonatkozásában  a  műszaki  kapcsolat  kialakított,  továbbá  a
közszolgáltatási  feladatokat  közigazgatási  területén  is  a  KDV  Társulás  egyik
közszolgáltatója, a Depónia Nonprofit Kft látja el. Pusztavám Község Önkormányzata
2020.  december  31-ig  hatályos  közszolgáltatási  szerződést  kötött  a  Depónia
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Nonprofit Kft-vel a település hulladékkezelési feladatok ellátására.

Tekintettel  arra,  hogy  Pusztavám  Község  jelenleg  is  egy  hulladékgazdálkodási
társulás tagja, a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a Társulás Tanácsa -
figyelemmel a csatlakozás körülményeire, a működési hozzájárulás visszamenőleges
hatállyal  történő  megfizetési  kötelezettségének  előírásával  nem  élt. Pusztavám
Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatát részünkre megküldték.
A  Társulás  Tanácsa  2020.  július  13-án  tárgyalta  a  csatlakozni  szándékozó
önkormányzatok nyilatkozatát és a következő határozatokat hozta:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 22/2020. (VII. 13.) határozata a Közép-Duna Vidéke

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási
szándékok támogatásáról

1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa egyetért Esztergom Város Önkormányzata, 2021. január 1-vel a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlako-
zási szándékával.

2. Javasolja a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy a csatlakozási
szándékhoz hozzájárulásukat adják meg. Tekintettel arra, hogy Esztergom Városa
a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kima-
rad - utólagos csatlakozására lehetőség nincs, a szükséges fejlesztések forrását a
KDV Társulás csak egy új  pályázati  forrásból  tudja megvalósítani,  amennyiben
erre a pályázati rendszer lehetőséget biztosít - a Társulási Tanács nem javasolja
az újonnan csatlakozó önkormányzatra a  működési hozzájárulás visszamenőle-
ges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.

3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás Társulási
Tanácsa egyetért Pusztavám Község Önkormányzata, 2021. január 1-vel a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási
szándékával.
4.  Javasolja  a  tagi  önkormányzatok  Képviselő-testületeinek,  hogy  a  csatlakozási
szándékhoz hozzájárulásukat adják meg.
5. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatban sze-
replő  csatlakozási  szándékokról  és  a  határozatról  értesítse  a  Társulás  tagönkor-
mányzatait.
  

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 23/2020. (VII. 13.) határozata Pusztavám Község visszamenőleges

társulási tagságot érintő fizetési kötelezettségéről

 A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsa  Pusztavám  Község  Önkormányzatának  -  a Társulásban  résztvevő
képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  hozzájáruló
határozata alapján- társulási taggá válása esetére a Társulási Megállapodás XI/3.
pontjában foglaltak alapján a következő döntést hozza:

6. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa figyelemmel arra, hogy Pusztavám község Önkormányzata a Társulás-

4



hoz történő csatlakozását megelőző nappal bezárólag egy másik hulladékgazdál-
kodási társulás tagja volt, továbbá tekintettel arra a tényre, hogy a csatlakozó Ön-
kormányzat a Társulás folyamatban lévő hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést
érintő pályázatában kedvezményezett tagként nem szerepel, a működési hozzájá-
rulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírásával
nem él.”

A fentiek alapján a Társulási Tanács határozatai alapján a Társulás kéri Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hozzájárulását Esztergom Város
Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1-vel  történő
csatlakozásához.

Az  előterjesztést  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi,  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2020.
szeptember  15-ei  rendkívüli  üléseiken  megtárgyalták.  A  bizottsági  ülésekre  a
közgyűlési  postázást  követően  került  sor,  ezért  a  bizottságok  véleményét  a
bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (IX. 17.) számú határozata

hozzájárulás megadásáról Esztergom Város Önkormányzatának és Pusztavám
Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a
Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  csatlakozási
szándékról  szóló  előterjesztését  és  hozzájárulását  adja  Esztergom  Város
Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a
Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társuláshoz  történő
csatlakozásához.

2.)  Tekintettel  arra,  hogy  a  jelenlegi  hulladékgazdálkodási  rendszer  létesítését
szolgáló  pályázati  és  engedélyezési  dokumentációk,  valamint  a
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt,
ezeket  a  költségeket  a  projekt  Támogatási  Szerződése  alapján  a  Támogató
finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a jelenleg kivitelezés
alatt  álló  hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztésből  kimaradnak,  utólagos
csatlakozásra lehetőség nincs, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése  nem  javasolja  az  újonnan  csatlakozó  Esztergom  Város
Önkormányzatára  a  működési  hozzájárulás  visszamenőleges  hatállyal  történő
megfizetési kötelezettségének előírását.
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3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  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: 2020. október 30.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Orosz Csaba s. k. Tóth Kálmán s. k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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