
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146.§ (1) 

bekezdése szerint a törvény hatályba lépése előtt (2013. január 1.) kötött önkormányzati 

társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a Mötv. rendelkezé-seinek 

megfelelően módosítják. 

 

Az Mötv. 88.§ - 94.§-ai határozzák meg a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó 

szabályokat.  

 

A fenti rendelkezéseknek megfelelően el kellett végezni a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálatát is. 

 

A Társulási Megállapodásban 313 Baranya, Somogy, illetve Tolna megyei önkormányzat arra 

vállalt kötelezettséget, hogy regionális szilárdhulladék kezelő rendszert épít ki az integrált 

hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében.  

 

A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja a hulladékgazdálkodást az önkormányzatok helyben 

biztosítható közfeladataként jelöli meg.  

 

A felülvizsgálat befejeződött, melynek eredményeként a Társulási Megállapodás több 

pontjának módosítása vált szükségessé. Az előterjesztés mellékletét képező egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásban a módosított részek vastagon szedettek.  

A módosítások a Mötv. rendelkezésein alapulnak. 

 

A Társulási Megállapodás tervezete a Baranya Megyei Kormányhivatallal egyeztetésre került. 

A Társulási Tanács a Megállapodás tervezetét 2013. november 8-án tárgyalta, és javasolja a 

Tagoknak elfogadásra.  

 

A fentieknek megfelelően javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a Mecsek-Dráva 

Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosításait a határozatban foglaltak szerint fogadja el a VI. 8. pont 

kivételével, illetve a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 

előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. Nem javaslom beszedési megbízás 

nyújtásást a társulás fele. 

 

Nem javaslom elfogadásra a IV. 1. pontban az átruházott feladat- és hatáskörök módosítani 

tervezett f) pontját, melyben a hulladékgazdálkodási feladatot, a közszolgáltató kiválasztását, 

a hulladékgazdálkodási szerződés megkötését átruháznánk a Társulásra. Ilyen tartalmú 

megállapodás aláírását követően nem látom biztosítottnak, hogy a társult önkormányzatok 

által létrehozott Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. láthassa el a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

 

Az Mötv. 88.§ (2) bekezdése szerint a Társulási Megállapodás módosításához a Társulásban 

részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges.  

 



Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a Megállapodás a IV. 1. 

f) pontjának, valamint a VI. 8. pontjának kivételével azt elfogadja. 
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