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Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amelynek már 

tartalmaznia kell a véleményezésre megküldött anyagra a tagi önkormányzatok 
által tett észrevételeket is 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 tagi önkormányzatok részéről módosító javaslat, észrevétel nem érkezett, 
ezért a most megküldött előterjesztés tartalma mindenben megegyezik az első 

fordulóban (véleményezési szakasz) kiküldött anyaggal. 
 

A fentiek alapján, jelen előterjesztés e-mail útján történő közlésétől számított 30 
napon belül tisztelettel kérjük a határozati - javaslatban foglaltak elfogadását és 
a döntésről szóló határozatnak a Társulási Tanács elnöke részére történő 

megküldését. 
 

Határozati- javaslat  
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 
…………………………Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és 

képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 

30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt 

szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd 

Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata,  Szigetcsép Község 



Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 

Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 

2.  A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és 

képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 

30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt 

szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség 

Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község 

Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és 

képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 

30. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt 

szereplő Apostag Község Önkormányzata, Dunaegyháza Község 

Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város 

Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község 

Önkormányzata, 

4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és 

képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség 

megnevezés.  

5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát 

követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő nappal 

lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel. 

6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete 

jelen módosítást 2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a 

Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. 

október 1. nappal lép hatályba. 

II. 

………………………….Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Felelős:  

Határidő: 
 

 

Polgárdi, 2019. július 18. 
 

 
Tisztelettel: 

 

        Tóth István sk. 
        Társulási Tanács alelnöke 


