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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
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 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 
önerő áll 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 társulás létrehozására 2017. júliusban Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
részéről 105 önkormányzat lett felkérve.  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2017. (VI.29.) Önkormányzati 
határozatával döntött a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta a Társulási 
megállapodást és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására, a Társulási Tanács tagjának 
Nagyné Balogh Csillát, Fülöpháza polgármesterét delegálta. 

 
2017. július 31-ig 100 település fejezte ki csatlakozási szándékát. 
 
A társulás joghatályosan a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló döntése 
után kezdheti meg működését. 
A döntések alapján az elfogadott társulási megállapodás módosítása szükséges a települések 
felsorolása és a társulási tanács tagjai mandátumának változása miatt.  
 
 
A módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodás tervezetet Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala elkészítette, az érintett településeknek megküldte.  
A megállapodás-tervezet a korábban előterjesztett tervezethez 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 IX/1.9. 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. 

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



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

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 43/2017. (VI.29.) 
számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal hagyja jóvá.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 18. 

 

 

 

 Lajosmizse, 2017. szeptember 08. 

                    

                            Juhász Gyula sk. 

                              polgármester 
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