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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint azt korábbi tájékoztató anyagunkban leírtuk a hulladékgazdálkodás területén az 

államot képviselő Neemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Zrt.a nagy 

területi lefedettséggel rendelkező közszolgáltatókkal történő feladatellátást támogatja és 

ennek a célnak az elérése érdekében visszavonta a viszonylag kis szolgáltatási területekkel 

rendelkező közszolgáltatók megfelelőségi véleményét.  

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012.évi  CLXXXV.törvény 27a.
1
ponja alapján 

„ önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 

közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés 

megkötése;” 

Ugyanakkor a törvény lehetővé teszi e feladatok társulás keretében történő ellátását. 

   „36. § (1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 

érdekében egymással társulhatnak. A társulás tartalmát és feltételeit a helyi 

önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályok keretei között társulási 

megállapodásban állapítják meg.” 

 

Javaslom,hogy a társulás annak érdekében ,hogy létrejöhessen egy nagy közszolgáltatói 

körzet,fogadja el a mellékelt társulási megállapodás módosítását azzal,hogy a települési 

önkormányzatok a lehetséges feladatok közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztását és a közszolgáltatási szerződés megkötését adják át a Marcalli Kistérségi 

Többcélú Társulás számára. 

 

A rendeleti szabályozás továbbra is az önkormányzatoknál maradna azzal,hogy a helyi 

rendeletekben előírt  szabályokra tekintettel kell lenni a közszolgáltatói szerződés társulás 

általi megkötésénél. 

 

A létrehozandó cég, akivel a közszolgáltatási szerződés -közbeszerzési eljárás nélkül in-house 

megköthető- tervezett tulajdonosai: 

 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Siófok, 
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Önkormányzati Társulás a Délnyugat-Balatoni Nagytérség Települései Szilárd 

Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Balatonfenyves, 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, 

SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.Siófok, 

PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Lengyeltóti, 

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Marcali. 

 

Településünk a hulladékgazdálkodási közfeladatait az MTKSZ Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.-n keresztül látja el. Annak érdekében, hogy továbbra is az 

MTKSZ Nonprofit Kft. maradjon a településen a szolgáltató, a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társuláshoz történő csatlakozása szükséges.  

 

A Társulási Megállapodás elfogadásával a Képviselő-testület kinyílvánítja azon szándékát, 

hogy a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás tagja kíván lenni. Magyarország helyi 

öönkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény 89.§ 2) bekezdése alapján a 

Társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozást megelőzően legalább 6 hónappal minősített 

többséggel kell dönteni, és erről a Társulási Tanácsot értesíteni. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz történő 

csatlakozást. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (V. 10.) 

önkormányzati határozata Társuláshoz csatlakozásról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társuláshoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatokat hozza: 

 

1./ A képviselő-testület minősített többséggel kinyílvánítja azon szándékát, hogy a 

Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz kíván csatlakozni. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsát értesítse. 

 

2./ A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társlulási 

Megállapodását  az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Segesd, 2017. május 5. 

 

      Péntek László 

                   polgármester 

 

 


