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16387-116./2017. 

ELŐTERJESZTÉS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrárbizottság 

2017. szeptember 19-én tartandó ülésére 

  

 

Tárgy:   A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás 

megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala 

  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontja alapján, hogy a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést 

megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017.  

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

  polgármester 

 

 

 

H AT Á R O Z AT- T E R V E Z E T  

 

……./2017. (IX.19.) FKAB számú határozat 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás megalakításával 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrárbizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 16387-116./2017. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrárbizottság fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést 

változatlan tartalommal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.  

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. szeptember 21-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy:  A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás 

megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető 

                                    Városüzemeltetési Osztály, Dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Társulási Megállapodás 

  

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság                         /2017. (IX. 19.) VPB. sz. hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  /2017. (IX. 19.) VVB. sz. hat. 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrárbizottság /2017. (IX.19.) FKAB. sz. hat. 
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Polgármestere 

Ikt.szám: 16387-113./2017. 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás 

megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 134/2017. (VI. 22.) határozatában 

döntött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

létrehozásáról. 

 

A társulás létrehozására önkormányzatunk által felkért 104 önkormányzat közül 2017. július 31-ig   

99 település fejezte ki csatlakozási szándékát. Közülük 16 önkormányzat a társulási tanácsba való 

delegálásról nem döntött, vagy nem a többi önkormányzat által javasolt személyt fogadta el.  

Örkény Város Önkormányzata felkérés nélkül fejezte ki csatlakozási szándékát. A társulási 

megállapodás elfogadásáról több önkormányzat záradék, illetve feltétel kikötése mellett döntött. 

A társulás joghatályosan a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló döntése 

után kezdheti meg működését. 

A döntések alapján az elfogadott társulási megállapodás módosítása szükséges – többek között - a 

települések felsorolása és a társulási tanács tagjai szavazati arányának változása miatt.  

 

A Társulási Megállapodás a korábbi előterjesztéshez képest az alábbi változásokat tartalmazza: 

- A társulás tagjainak megnevezését és szavazatszámait tartalmazó részekből kivezetésre került 

a társulási szándékukat ki nem fejező önkormányzatok megnevezése. 

- A társulás tagjainak megnevezését és szavazatszámait tartalmazó részekben megjelölésre 

került Örkény Város Önkormányzata. 

- A más társulásban, illetve más társulás részeseként közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként 

jelenleg részt vevő önkormányzatok javaslatára kiegészítésre került a V/1. pont. 

- A Társulási Tanácsba delegált személyek nevesítésre kerültek a megállapodás mellékletében, 

továbbá a delegáltak képviseletének terjedelmére vonatkozó, szintén több önkormányzat által 

javasolt szabályozást emeltünk be a IX/1.2. pontba. 

- A IX/1.5., továbbá a IX/1.9. pont a Társulási Tanács alakuló ülésének összehívására 

vonatkozó eljárási szabállyal bővült. 

- A IX/3.2. pontban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnésére vonatkozó 

szabályokat javasoljuk egyértelműsíteni. 

- Az esetleges inkasszó gyakorlására vonatkozó feltételeket és szabályokat, szintén több 

önkormányzat javaslatára pontosítottuk. Az inkasszó kezdeményezésének hatáskörét az elnök 

helyett a Társulási Tanácshoz javasoljuk telepíteni. 

- A XII. fejezetből a társulási megállapodás hatályára vonatkozó, a megállapodásban más 

helyeken is meglévő rendelkezéseket, az ismétlések elkerülése végett töröltük. 



- A társulás megalakulásának időpontja a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint naptári 

napban kifejezett időpont lehet. Erre tekintettel, feltételezve, hogy az előterjesztett 

megállapodást minden önkormányzat elfogadja 2017. szeptember 22-ig, és a Társulási 

Tanács alakuló ülést tud tartani legkésőbb 2017. szeptember 29-én, az alakulás időpontját 

2017. szeptember 29. napjában határoztuk meg. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentieknek megfelelően szíveskedjen a határozat-tervezetet és a 

melléklet szerinti Társulási Megállapodást elfogadni. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. ………. 

 

 

 

                                                                                                 Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 

 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017. (IX.21.) határozat 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás megalakításával 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester fenti tárgyban készült 

előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a 134/2017. (VI. 22.) számú határozat 2.) pontját hatályon kívül helyezi, és a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 


