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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 111/2016. 
 
Tárgy: Döntés Esztergom Város Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető, mb. aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 
        jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Előzmény: A gazdasági, jogszabályi környezetéből, valamint a környezettudatos 
gondolkodásmódból eredő racionális döntések vezettek 79 Komárom-Esztergom, 
Pest és Fejér megyei települést arra az elhatározásra, hogy a térségben felmerülő 
hulladékgazdálkodási problémákat közösen oldják meg. A regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozásával és koordinálásával kapcsolatos 
döntések meghozatala érdekében a csatlakozó települések 2004-ben létrehozták a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást, melynek alapvető célja 
a térség hulladékgazdálkodási problémáinak, többek között a felhagyott TSZH lerakók 
rekultivációjának komplex megoldása. 
 
Tényállás: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsa a 10/2015. ( VI.15.) számú határozatában elfogadta Esztergom Városának 
csatlakozási kérelmét. A Társulási Tanács támogató döntése után minden 
tagönkormányzat Képviselő-testületének jóvá kell hagynia a csatlakozást. 
A Társulási Tanács határozata az utolsó tagönkormányzati elfogadó tartalmú, 
Képviselő-testületi határozat napján lép hatályba – és csak abban az esetben, ha 
mindegyik tagönkormányzat támogatja a csatlakozást. A csatlakozásról a 
tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többséggel kell döntenie, és a 
döntésről tájékoztatni kell a Társulást koordináló Gazdaságfejlesztő Szervezetet. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára. 
A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 
         Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Tárgy: Döntés Esztergom Város Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47.§ 
(2) bekezdése, 89.§ (1)-(2) bekezdése, illetve a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései 
alapján - minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy 
Esztergom Város tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


