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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  Megállapodásának  módosításáról  szóló  előterjesztést
véleményezze. Az 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.” 
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Tárgy: Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  megkereste Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát,  hogy  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás (a továbbiakban:  Társulás) Társulási  Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést véleményezze. 
Jelen  előterjesztés  a  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 a Társulás megküldi döntéshozatal céljából
a tagi önkormányzatoknak.
A módosító javaslat elkészítését egyrészt az előző módosítással azonosan a hulladékgazdálkodás
területén az elmúlt három évben történt változások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és  Vagyonkezelő  Zrt.  területi  optimalizáció  érdekében  tett  szakmai  intézkedései  és  döntései
következményeként  történt  tagkiválások  teszik  szükségessé,  másrészt  a  Társulás  működése
során történt változások indokolják az eredeti, már nem alkalmazható rendelkezések módosítását,
továbbá a Társulás taglétszáma 1 önkormányzattal bővült.

1./  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  Társulás  tervezett
kiadásai  között,  az  érintett  önkormányzatok  ezirányú  érdekeiket  az  új  társulásba  történő
belépéssel érvényesíthetik. 
A fent részletezett okok miatt az elmúlt 3 évben a változással érintett 24 önkormányzat közül 23,
2019. év első negyedévéig döntött a Társulásunkból történő kiválásról és annak megfelelően a
Társulási Megállapodás módosítása is megtörtént 2019. évben. Ez a módosítás hatályba lépett
2020. június 15-én. Akasztó Község Önkormányzata a kilépésről a Társulási Megállapodás 2019.
évi módosítását követően hozott határozatot (76/2019. (VI.27.) határozat), így annak deklarálása a
Társulási  Megállapodás  szövegében  már  nem  történhetett  meg,  arra  jelen  előterjesztésben
tesznek javaslatot. A Társulási Tanács a tagi elszámolást követően tudomásul vette, hogy 2020.
január  1-től  Akasztó  Község  Önkormányzata  nem  tagja  a  Társulásnak  (31/2019.  (IX.12.)
határozattal).
2./ A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról- 167/A.
§(4)  bekezdés  13.  pontja  alapján  a  Társulási  Megállapodásnak  tartalmaznia  kell  a  Társulási



Tanács munkaszervezeti  feladatait  ellátó törzskönyvi jogi  személy nevét,  címét,  PIR számát. A
Társulási Megállapodásban a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
munkaszervezetekre  vonatkozó  rendelkezéseit  (95.§  (4)  bekezdés)  követően  a  Társulási
Megállapodás teljes körű módosítása nem történt meg.
A Társulási Megállapodás hatályos szövege szerint az V. fejezet első bekezdése:
„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.  A  Társulás  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó
Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza,  amelyet  a  Társulás  Tanácsa  hagy  jóvá.  A  Társulás  önálló  adószámmal  és
pénzintézeti számlával rendelkezik.”

A hivatkozott  kormányrendelet alapján a Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdését az
alábbiak szerint javasolt módosítani:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatal címe: 8154 Polgárdi,
Batthyány  u.  132.,  PIR  száma:363002. A Társulás  gazdálkodásának  részletes  szabályait
Polgárdi Polgármesteri Hivatal szabályzatai tartalmazzák. A Társulás önálló adószámmal és
pénzintézeti számlával rendelkezik.

3./ A Társulás 2020. évi működése során egyértelművé vált, hogy a Társulási Megállapodás XI.
fejezetének tagfelvételt szabályozó rendelkezéseit nem lehet teljes körűen alkalmazni.
A Társulási Megállapodás hatályos szövege szerint a XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése:
„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 Társulás jelenlegi, hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést szolgáló uniós projektje támogatói
előírásai szerint a projekt indulását követően új önkormányzat abba be nem vonható, továbbá a
Kormány döntése értelmében a projekt központilag 100%-ban finanszírozott, a Társulástól anyagi
forrást  nem  igényel.  Ennek  ellenére  a  hivatkozott  XI/3.  pont  harmadik  bekezdése  alapján  új
csatlakozó  önkormányzatnak  visszamenőlegesen  működési  hozzájárulás  megfizetését  kell
teljesíteni olyan költségek finanszírozása érdekében, amelyek a Társulásnál fel sem merültek. A
hatályos  szabályozás  sérti  az  önkormányzatok  tisztességes  együttműködésének,  az  egymás
közötti valós, költségalapú elszámolás elvét.
A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint javasolt
módosítani:
A Társulás  egy  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszer  létrehozása,  valamint  az  ehhez
szükséges  gazdasági,  pénzügyi  és  jogi  előfeltételeinek  biztosítása  céljából  jött  létre.
Amennyiben  a  hulladékgazdálkodási  rendszer  megvalósítására  a  Társulás  saját
pénzeszközei is felhasználásra kerülnek, a felhasznált teljes összeg lakosságszám arányos
mértékű  megfizetésére  köteles  az  új  csatlakozó  önkormányzat  abban  az  esetben,  ha  a
hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztés  eredményeiből  részesül.  A  Társulási  Tanács-
figyelemmel a csatlakozás körülményeire (fejlesztés megvalósításától eltelt idő, fejlesztés
eredményeiből történő csekély mértékű részesedés, más hulladékgazdálkodási társulásban
megvalósult  tagság)-  a  fenti  rendelkezéstől  eltérően  állapíthatja  meg  az  új  csatlakozó
önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét, módját és a teljesítés határidejét.

4./  Pusztavám  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2020.  évben  jelentette  be
csatlakozási szándékát Társuláshoz Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
hasonlóan. A csatlakozási szándékokat a Társulási Tanács tárgyalta, támogatta és az erről szóló
javaslatokat a tagi önkormányzatok megkapták. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási
Tanács javaslata alapján, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel  hozott  hozzájáruló  határozata  szükséges.  Esztergom  Város  csatlakozását  nem



támogatta a Társulás tagsága teljes körűen, Pusztavám Község Önkormányzatának csatlakozási
szándékát valamennyi tagönkormányzat minősített többséggel meghozott határozattal támogatta,
így 2021. január 1-től Társulásunk tagja.
Javasolt  a  Társulási  Megállapodás  Pusztavám  Község  Önkormányzata  társulási  tagságával
kapcsolatos módosítása. 
A hatályos  szabályozás  értelmében a  Társulási  Megállapodás  módosításához  valamennyi  tagi
önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges.

A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsának
hatáskörében  eljárva a  tagi  önkormányzatok  részére  a  Társulási  Megállapodás módosítását  a
Társulás  az  alábbi  tartalommal  javasolja  elfogadásra,  ennek  megfelelően  az  alábbi  határozati
javaslatot terjesztjük elő.

Dunaújváros, 2021. 04. 27.

Tisztelettel:

Szabó Imre
osztályvezető

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. 9. emelet 910-912-es iroda

 Telefon/fax: (25) 544-187; Telefon: (25) 544-146 vagy (25) 544-301
 E-mail: kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2021. (…) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozza:

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 2019. december 31. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés
alatt szereplő Akasztó Község Önkormányzata 6221 Akasztó, Fő u. 40. képv.: Suhajda Antal pol-
gármester, 
2.  A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásba
felvételre kerül 2021. január 1. nappal történő csatlakozás alapján Mór térség megnevezés alatt
Pusztavám  Község Önkormányzata,8066 Pusztavám Kossuth u.  64-66.  képv.:  Csordás Mihály
polgármester,
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásban
az alábbiakban felsorolt önkormányzatok képviselőinek megnevezése a következők szerint módo-
sul:

ADONY térsége:
Besnyő Község Önkormányzat Hantos Község Önkormányzat

képv.: Fejes Zsuzsanna polgármester képv.: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Perkáta Nagyközség Önkormányzata

képv.: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester képv.: Oláh István polgármester

DUNAÚJVÁROS térsége

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

képv.: Pintér Tamás polgármester

MARTONVÁSÁR térsége

Ercsi Város Önkormányzat Budakeszi Város Önkormányzata

képv.: Szabó Tamás polgármester képv.: dr. Győri Ottilia polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata

képv.: Zólyomi Tamás polgármester képv.: Horváth Gyula polgármester

Kajászó Község Önkormányzata

képv.: Császár Roland polgármester

MÓR térsége

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Gánt Község Önkormányzata

képv.: Temesvári Krisztián polgármester képv.: Krausz János polgármester

Isztimér Község Önkormányzata Kincsesbánya Község Önkormányzata

képv.: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester képv.: Murányi Marianna polgármester



Magyaralmás Község Önkormányzata Nagyveleg Község Önkormányzat

képv.: Pap Tibor polgármester képv.: Kosárszki József polgármester

Szápár Község Önkormányzata

képv.: Trojákné Szita Katalin polgármester

OROSZLÁNY térsége

Bakonybánk Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község
Önkormányzata

képv.: Nagyné Farkas Marianna polgármester képv.: Géringer Istvánné polgármester

Csatka Község Önkormányzata Ete Község Önkormányzata

képv.: Bognár Tímea polgármester képv.: GyüszinéRohonczi Anita polgármester

Réde Község Önkormányzata Szákszend Község Önkormányzata

képv.: Farkas Lajos polgármester képv.: Papp Attila Csaba polgármester

Tárkány Község Önkormányzata

képv.: Major Lászlóné polgármester

POLGÁRDI térsége

Füle Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata

képv.: Kiss Róbert polgármester képv.: Varga Mihály polgármester

Mátyásdomb Község Önkormányzata Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

képv.: Lelkes Tibor polgármester képv.: Lánginé Csík Angéla polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzat Sárszentmihály Községi Önkormányzat

képv.: Kőhegyi László polgármester képv.: Óber Andrea polgármester

Soponya Nagyközség Önkormányzat Szabadbattyán Nagyközségi
Önkormányzat

képv.: Szűcs Norbert polgármester képv.: Szabó Ildikó polgármester

SÁRBOGÁRD térsége

Alap Község Önkormányzata Igar Község Önkormányzata

képv.: Szalai János Milán polgármester képv.: Molnár István polgármester

Mezőszilas Község Önkormányzat Nagykarácsony Község Önkormányzata

képv.:Steidl János polgármester képv.: Scheier Zsolt polgármester

Pálfa Község Önkormányzata Sáregres Község Önkormányzat

képv.:Mérei Melinda polgármester képv.:Albertné Tiringer Mária polgármester

Simontornya Város Önkormányzata

képv.: Torma József polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége

Aba Város Önkormányzata Lovasberény Község Önkormányzata

képv.: dr. Mikula Lajos polgármester képv.: Südi Mihály polgármester

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Zámoly Község Önkormányzata



képv.: Kardos Ádám polgármester képv.: Sallai Mihály polgármester

VELENCE térsége

Baracska Község Önkormányzata Nadap Község Önkormányzata

képv.: Szőlősy Attila polgármester képv.: Köteles Zoltán polgármester

Velence Város Önkormányzata

képv.: Gerhard Ákos polgármester

4. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.  A Társulás  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó
Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatal címe: 8154 Polgárdi, Batthyány u.
132.,  PIR  száma:  363002. A  Társulás  gazdálkodásának  részletes  szabályait  Polgárdi
Polgármesteri Hivatal szabályzatai tartalmazzák. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti
számlával rendelkezik.”

5. A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„A  Társulás  egy  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszer  létrehozása,  valamint  az  ehhez
szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre. Amennyiben a
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására a Társulás saját pénzeszközei is felhasználásra
kerülnek, a felhasznált teljes összeg lakosságszám arányos mértékű megfizetésére köteles az új
csatlakozó  önkormányzat  abban  az  esetben,  ha  a  hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztés
eredményeiből részesül. A Társulási Tanács- figyelemmel a csatlakozás körülményeire (fejlesztés
megvalósításától  eltelt  idő,  fejlesztés eredményeiből  történő csekély  mértékű részesedés,  más
hulladékgazdálkodási társulásban megvalósult tagság)- a fenti rendelkezéstől eltérően állapíthatja
meg az új csatlakozó önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét, módját és a teljesítés
határidejét.
6.  A Társulási  Megállapodás  1.  számú  melléklete  -  Tagi  önkormányzatok  felsorolását  a  helyi
önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásáról  szóló  törvényben  meghatározott
időpont szerinti lakosságszámmal-helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

7. Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete elfo-
gadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő nappal lép
hatályba.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 20.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály Vezetőjét a határozat közlésére, valamint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának történő megküldésére.

Felelős: a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 31.

Dunaújváros, 2021. 05.

Pintér Tamás
polgármester
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