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Tárgy:  Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társuláshoz való csatlakozásról 
 Iktatószám: LMKOHFL/111/9/2017. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint azt az elmúlt másfél évben tapasztaltuk, a hulladékgazdálkodás reformját éli.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) módosítása értelmében 2016. április 1-jétől 
megkezdte működését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokat országosan koordináló szerv, a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV). A Ht. 92/B 
§ (2) bekezdés alapján az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosították a közszolgáltatási 
szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre került a közszolgáltatási díjbeszedés és a 
kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre került, hogy a közszolgáltató részére a NHKV a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltató 
személyében is változás állt be 2017. május 01-től.  
 
A NHKV 2016. november 3-ra egyeztető megbeszélésre hívta a Duna-Tisza Közének 88 települési 
képviselőjét (polgármestereket) és a térségben üzemelő közszolgáltatókat, a téma a Duna-Tisza közi 
térség integrációja, jogi személyiségű társulás létrehozása volt. A tanácskozáson jelen lévő 
polgármesterek abban állapodtak meg, hogy támogatják önkormányzati társulás létrehozását. A 
NHKV kijelölte Kecskemétet, mint konzorciumvezetőt, hogy dolgozza ki a társulási megállapodás 
részleteit.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
87. §-a szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy 
több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre. Ugyanígy rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban Ht.) 36. § (1) bekezdése is, mely szerint a települési önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A társulás tartalmát és 
feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályok keretei között társulási 
megállapodásban állapítják meg. 
 
A helyi önkormányzatok társulásainak részletes szabályairól az Mötv. IV. fejezete rendelkezik. A 
társulásokra vonatkozó általános szabályokon túlmenően itt szabályozza a jogalkotó a társulási 
megállapodás alapvető szabályait, valamint a társulások szervezetét és működését.  
 
A társulás lényege, hogy az azt létrehozó önkormányzatoktól elkülönült jogi személyiséggel 
rendelkező jogalany, ezzel összhangban elkülönült vagyonnal rendelkezik, mely tekintetében a 
társulás a tulajdonos. 
 
 
A Társulás feladata a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek fejlesztése. Ennek érdekében a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II.29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. mellékletében nevesítésre 
került a fentebb már említett KEHOP 3.2.1. jelű, a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt). Ezen projektkiírás célja a projektterületen élők 
megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 



Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi 
hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, így elsődlegesen előválogató és 
utóválogató fejlesztése történhet meg, elősegítve az elkülönített hulladékgyűjtést. Az ennek keretében 
megvalósítandó beruházásokra összesen mintegy 5,7 milliárd forint összegű uniós forrás és annak 
kiegészítéseként 630 millió forint Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív 
önerőáll rendelkezésre.  
Az önerő biztosítása az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés, valamint 23. 
§ (4) bekezdése valamint a Korm. határozat alapján történik, azaz a társulás tagjai részéről a projekt 
megvalósítása érdekében önerőhöz hozzájárulás várhatóan nem szükséges.  
 
Az Mötv. 88. § (1) és (2) bekezdése szerint a társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei 
írásbeli megállapodással hozzák létre, mely döntést a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyike - át nem ruházható hatáskörében - minősített többséggel hozza meg. 
A megállapodást a polgármester írja alá.  
 
A társulást létrehozó megállapodás tervezetet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
elkészítette, az érintett településeknek megküldte. A megállapodás-tervezet szerint a társulás székhelye 
Kecskemét, így a munkaszervezeti feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
látja majd el. A társulási legfőbb közös szervében, a Társulási Tanácsban megközelítőleg 50000 fő 
lakosságszámonként képzett csoportosítás szerint delegálnak a tagok képviselő-testületei 1-1 főt azzal, 
hogy egy települést legfeljebb 1 fő képviselhet. A tagok szavazati arányai az általuk képviselt 
települések lakosságszámához igazodnak. A tervezet értelmében a tagok a társulásra átruházzák a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköreiket. Eszerint a társulás láthatja el 
megalakulását követően – többek közt – a közszolgáltató jogszabályoknak megfelelő kiválasztását, a 
közszolgáltatási szerződés megkötését és felmondását. 
 
A társulás önállóan hasznosítja majd a saját, feladatellátást szolgáló vagyonát (így a Projekt keretében 
megvalósítható infrastrukturális elemeket), míg a társulást megelőzően létrehozott, feladatellátást 
szolgáló vagyont nem érinti a társulás, azt az önkormányzatok a Ht. 37/B. §-a alapján bocsátják a 
kiválasztásra kerülő közszolgáltató rendelkezésére.  
 
A tervek szerint a Projekt megvalósítására a társulás kötne konzorciumi megállapodást a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 21-i ülésén már kifejezte 
szándékát a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásról, mely szándéknyilatkozat megküldésre került Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesterének. Felsőlajos Község Önkormányzata jelenleg tagja a Duna-Tisza-közi 
Nagytérség Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszernek, melynek 
működtetését Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés értelmében 2010. 06. 25-től 20 évre 
szólóan az Alföld Konzorcium látja el, mely társulást a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
képvisel. Fentiek alapján Felsőlajos Község Önkormányzata már rendelkezik egy 
közszolgáltatási szerződéssel, bár ez a szerződés csak az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) 
települési szilárd hulladék teljeskörű kezelésére, valamint a települési szilárd (kommunális) 
hulladék ártalmatlanítására terjed ki (begyűjtésre, szállításra nem).   
 

A KEHOP 3.2.1. jelű, a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi 
régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a lehető legrövidebb határidővel létre kell hozni a 
társulást, hogy az egységes közszolgáltatási rendszer 2017. október 1. napjával megkezdhesse 
működését.  

A tárgyban Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterének levele és az elkészített Társulási 
Megállapodás az Előterjesztés mellékletét képezi.  



A Társulási Megállapodás úgy készült el, hogy annak 2/26 oldala 9. pontja tartalmazza a 
következőket: „9. A Tagok tudomással bírnak arról, hogy a 2001 és 2010 között az ISPA 
pénzügyi forrásainak támogatásával Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Szilárd Hulladék 
Gazdálkodási Rendszer elnevezéssel konzorcium jött létre 49 település együttműködésében. A 
rendszer eredményeként létrejött vagyontárgyak a részt vevő 49 települési önkormányzat, mint 
a Duna-Tisza Közi Nagytérség Tulajdon Közössége (a továbbiakban: Tulajdon Közösség) 
osztatlan közös tulajdonában vannak. A Tulajdon Közösség vagyona az érintett települések 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának üzemeltetését szolgálja. A Tagok kijelentik, hogy 
együtt működnek egymással annak érdekében, hogy a Tulajdon Közösség vagyona jelen 
megállapodás alapján Duna-Tisza Közi települések hulladékgazdálkodásának működtetését 
szolgálja.” 

Fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
……../2017 .(…….) ÖH 
 Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásról 

  

I. Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Duna-Tisza Közi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási megállapodást az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjának  
Nagyné Balogh Csillát, Fülöpháza polgármesterét delegálja. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. június 29. 

 

 

……../2017 .(…….) ÖH 
 Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban (Ceglédi konzorcium)  

  

II. Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével összefüggő feladatköröket 2017. 
október 1. napját követően nem a Duna-Tisza Közi Nagyérség Regionális Szilárd Hulladék 
Gazdálkodási Rendszer tagjaként kívánja ellátni amennyiben ennek Felsőlajos Község 
Önkormányzatára nézve hátrányos következménye nincs és egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés módosításának 
kezdeményezésére.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. június 29. 

 

Lajosmizse, 2017. június 26. 

                    

                          Juhász Gyula sk. 

                             polgármester 



Előterjesztés melléklete 
 
 



 



 



 



 



 

 



 



 
 



 



 
 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


