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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) hatályon kívül helyezte az önkormányzati társulások működésének szabályait rendező, a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt és a 
IV. Fejezetében szabályozta a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályait, a társulási 
megállapodásra, valamint a társulás szervezetére és működésére vonatkozó részletszabályokat. 

A Mötv. 2013. január 1- jétől hatályos 146.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok 
társulásairól szóló IV. fejezet hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselő-testületeknek felülvizsgálni és a törvény rendelkezéseinek 
megfelelően hat hónapon belül módosítani kell.  

A módosítás érinti többek között a minősített többséggel történő döntéshozatal eljárási 
szabályait, a társuláshoz való csatlakozás, az abból való kiválás feltételeit, a társulás megszűnése 
esetén a tagok egymással való elszámolásának rendjét. 

A Mötv. előírja, hogy a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társult önkormányzatok által 
vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást is. 

Változást jelent, hogy a Mötv. 95. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács munkaszervezeti 
feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el, ez a DAHUT esetében Debrecen 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Társulás a 
feladatainak ellátására projektirodát tartson fenn, amelynek alkalmazottai felett a munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az alkalmazottak foglalkoztatásával felmerülő 
kiadások a Társulási Tanács által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra. A 
társulás működéséhez szükséges költségeket a települések vagyoni hozzájárulásukkal teljesítik.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 
167/E. § (2) bekezdés c) pontja társulás esetében a társulási megállapodást írja elő létesítő 
okiratként, ezért a Társulási Megállapodás elfogadásával egyidejűleg már nem kell az alapító okirat 
módosításáról is gondoskodni. A Társulási Megállapodás valamennyi tag aláírásával lép hatályba. 

A Mötv. 88.§ (2) bekezdése értelmében a társulási megállapodás módosítása a társulásban 
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntését igényli. 

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot – így annak mellékleteként a 

DAHUT Társulási Megállapodásának a módosítását - elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

A polgármester előterjesztésére 

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján 
 

1.) Módosítja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 4024 

Debrecen Piac u. 20., képviseli: Jenei Imre elnök) Társulási Megállapodását és elfogadja annak a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a melléklet szerint. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott Társulási Megállapodás 

aláírására. 



  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  a polgármester 

 

3.) Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy intézkedjen az 1.) pontban meghatározott 

Társulási Megállapodásnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője részére törvényességi 

ellenőrzés, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a 

változások bejelentése céljából történő megküldéséről. 

Határidő:  a Társulási Megállapodás hatályba lépését követően azonnal 

Felelős:  Jenei Imre elnök 

 

4.) Felkéri a polgármestert, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatának a Társulás 

működéséhez szükséges, a Társulási Tanács által meghatározott összegű vagyoni hozzájárulását 

2014. évtől az adott évi költségvetésbe tervezze be. 

Határidő:  2014. évtől a tárgyévi költségvetések tervezésének időszaka 

Felelős :       a polgármester  

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.  

 

Monostorpályi, 2013. november 22.  
 

Szabó József  

polgármester  


