ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Papp László polgármester

Tárgy:
A Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Iktatószám:
ÉPÍT-161333/2017

Ügyintéző:
Filakné Enyedi Andrea

Feladatot jelent:
Dr. Papp László Polgármester
Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
részére

Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezés ideje:

Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi
Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Környezetvédelmi
és Városfejlesztési Bizottság
2017.12.07

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:
Társulási Megállapodás módosítás (a határozati javaslat melléklete)
Hatályos Társulási Megállapodás (az előterjesztés melléklete)

Tisztelt Közgyűlés!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosításáról szóló
2015. évi CCXXI. törvény határozta meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer
átalakításának törvényi szintű jogszabályi feltételeit; az átalakítás célja egy egységes, nonprofit
jellegű, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kialakítása.
Az országos szintű fenntartható, költséghatékony, nonprofit jellegű, nullszaldós
közszolgáltatási rendszer megteremtéséhez szükséges az optimalizált területi elrendezés,
lehetőleg úgy, hogy megyénként egy társulásba tömörülve lássák el az érintett önkormányzatok
a hulladékgazdálkodási feladataikat.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (Társulás) – „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú – projektjét a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatot módosító 1463/2016. (VIII. 24.)
Korm. határozat 2016. augusztus 25. napjával kiemelt projektként nevesítette.
A projekt keretében a Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási rendszerek komplex
továbbfejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre. A
keletkező hulladékokból a hasznosításra kinyert anyagok arányának növelésével és a lerakóra
jutó mennyiség csökkentésével, valamint a hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási
rendszerek kialakításával biztosítani lehet az Európai Uniós előírások által meghatározott
országos célkitűzések megvalósítását.
A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelve a megyei önkormányzatok 2018. január 1-jétől a
Társuláshoz fognak csatlakozni, ezért a jelenleg hatályos, az előterjesztés mellékletét képező
Társulási Megállapodás több ponton módosításra szorul. A változások alapvetően a Társulás
feladat- és hatásköreire, kötelezettségeire vonatkoznak, valamint vagyoni kérdéseket is
érintenek, megváltoztatva a szavazati arány szabályozását is. A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) a határozati
javaslat mellékletét képezi.
A Társulás tagjai a Társulás működéséhez szükséges költségeket vagyoni
hozzájárulásukkal teljesítik a település lélekszámához igazodóan akként, hogy minden
lakos után arányos hozzájárulást fizetnek meg. A Társulási Tanács 14/2012. (XII.12.) számú
határozata alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő vagyoni hozzájárulás
összege 2013. évtől bruttó 3 millió forint. Önkormányzatunk 2017. évre bruttó 3 millió forint
vagyoni hozzájáruláson felül bruttó 7 millió forint működési támogatást is teljesített, így ebben
az évben – 204.156 fő lakosságszámmal számolva – a társulási tagdíj 49 Ft/lakos.
Változást jelent, hogy a települések csatlakozása után a Társulás tagjait nem a vagyoni
hozzájárulás arányában, hanem a lakosságszám arányában illeti meg szavazati jog, így az
önkormányzatunk szavazati aránya a jelenlegi 43,48%-ról 38,04%-ra csökken, de nélkülünk
mégsem lehet döntést hozni a Megállapodás X./3.9. pontjában foglalt szabályok miatt.
A tervezet VI./3. pontja a Társulás munkaszervezeteként Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalát jelöli meg.

A Társulás a benyújtott pályázatai megvalósításához szükséges operatív feladatok
teljeskörű ellátása céljából programmegvalósító egységet (PME) köteles működtetni,
melynek feladatait a Megállapodás XIII./4. pontja tartalmazza.
A Társulás a feladatai ellátását szolgáló pályázatok megvalósítására munkavállalókat
alkalmazhat. Az alkalmazottak foglalkoztatásával felmerülő kiadások a Társulási Tanács által
jóváhagyott tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra.
Új elemként jelenik meg a tagok kötelezettségeit tartalmazó VIII./ pont, valamint a
Társulásból való kiválás esetén a közös vagyonból való részesedést szabályozó melléklet.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
167/E. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Társulási Megállapodás egyúttal létesítő okirat is,
ezért a Társulási Megállapodás elfogadásával egyidejűleg már nem kell az alapító okirat
módosításáról is gondoskodni. A Társulási Megállapodás valamennyi tag aláírásával lép
hatályba.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 88. § (2) bekezdése értelmében a társulási megállapodás módosításához a társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A Mötv. 89. § (1) bekezdése értelmében a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni
naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem
rendelkezik.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás tervezetét megküldtük
a Társulás részére, aki gondoskodott a tervezet minden Hajdú-Bihar megyei települési
önkormányzat részére történő kiküldéséről, valamint intézkedik az elfogadásról szóló
határozatok beszerzéséről. Az önkormányzatok által a Társulási Megállapodás elfogadásáról,
valamint új csatlakozó tagok esetén a Társulási Tanácsba delegált személyéről hozott
határozatok a Társulás részére történő megküldésének határideje 2017. december 11., a
Társulási Tanács ülésének várható időpontja 2017. december 15. (péntek).
A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (3) bekezdés d) pontjára
1./ módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 4024 Debrecen Piac u. 20., képviseli: Jenei Imre
elnök) Társulási Megállapodását a melléklet szerint.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának elnökét értesítse, továbbá felhatalmazza
a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
elnökét, hogy intézkedjen a Társulási Megállapodásnak a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága részére a változások bejelentése céljából történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának elnöke
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Társulás működéséhez szükséges, a Társulási Tanács által meghatározott
összegű vagyoni hozzájárulását 2018. évtől az adott évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: az adott évi költségvetés tervezésének időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. december 7.

Dr. Papp László
polgármester

