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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 

törvény 2. §. (1) bekezdése alapján: A többcélú kistérségi társulás jogszabályban 

meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe tartozó 

közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- 

és hatáskörök ellátásáról: 

a) oktatás és nevelés; b) szociális ellátás; c) egészségügyi ellátás; d) család-, gyermek- és 

ifjúságvédelem; e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; f) helyi közlekedés, helyi 

közútfenntartás; g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; i) kommunális szolgáltatások és 

energiaellátás; j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; k) 

szennyvíztisztítás és -elvezetés; l) területrendezés; m) esélyegyenlőségi program 

megvalósítása; n) foglalkoztatás; o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint 

idegenforgalom; p) állat- és növényegészségügy; q) belső ellenőrzés; r) területfejlesztés.” 

(3) bekezdés: „A kistérségi társulás által ellátható feladatok megvalósításának szakmai 

minimum követelményeit az ágazati törvények határozzák meg.” 

(A feladatellátást kiemelten az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény) 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezete 

rendelkezik a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatairól, V. fejezete a 

környezetvédelem tervezési rendszeréről. A törvény V. fejezete, 48/E §. (5) bekezdése 

értelmében „Települési önkormányzatok – az önálló települési környezetvédelmi program 

mellett vagy helyett – közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. Az e 

feladat vállalására is kiterjedő többcélú kistérségi társulás, illetve a kistérségi területfejlesztési 

tanács kistérségi környezetvédelmi programot készíthet.” 

A program készítésének egyik feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás feladatellátása 

sorába felvegye a környezetvédelmi feladatot is, így első lépésként a Társulási Megállapodás 

módosítását kell elvégezni. 

 

A fentiek ismeretében, a módosítás alapján a Társulási Megállapodás közszolgáltatási 

feladatainak sorába beemelt környezet-, és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 

feladatok az alábbi keretek között valósulhatnának meg: 

 

„A Társulás a társult önkormányzatok környezet-, és természetvédelem, valamint 

hulladékkezelési feladataival összefüggésben: 

 

1. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programjait és 

hulladékgazdálkodási terveit. 

 

2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot és hulladékgazdálkodási tervet készíttet. 

 

3. Együttműködik a Környezetvédelmi Program és hulladékgazdálkodási tervben foglalt 

feladatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében, felülvizsgálatában. 

 



3 

 

4. Stratégiai környezeti vizsgálatok kistérségi szintű szervezése. (Környezeti hatás 

vizsgálatok végeztetése, melynek célja a tervezett tevékenység összes környezeti hatásának 

a felmérése, értékelése.) 

 

5. Pályázatot nyújt be. 

 

6. A környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladat ellátásában érintett, 

illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 9. számú 

melléklete tartalmazza.” 

 

 

A ZKTT Tanácsa a 2011. szeptember 14-ülésén döntött arról, hogy a Társulási Megállapodás 

közszolgáltatási feladatai közé felveszi a környezet- és természetvédelem, valamint 

hulladékkezelés feladatokat. 

Ahhoz, hogy a Társulási Megállapodás módosítása megtörténhessen, szükség van a 

települések nyilatkozataira, hogy térségi együttműködés keretében részt kívánnak-e venni 

ebben a feladatban. 

 

Javasolom, hogy a Társulási Megállapodás módosításával teremtsük meg a lehetőségét egy 

esetlegesen kedvezőbb feltételekkel történő környezetvédelmi program felülvizsgálatára vagy 

egy kistérségi szintű program elkészítésére. 

 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.  

 

Eplény, 2011. október 14. 

 

 

 

                                                                                        Fiskál János 

                                                                                        polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2011.(….) Kt. számú határozata  

 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Társulási 

Megállapodás közszolgáltatási feladatainak sorába beépítésre kerüljenek a környezet-, és 

természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladatok ellátása és a feladatellátáshoz 

csatlakozik, a végrehajtásban a társult önkormányzatokkal együttműködik. 

 

2./ A képviselő-testület a Társulási Megállapodás közszolgáltatási feladatainak a következő 

tartalmú kiegészítésével egyetért: 

 

 „A Társulás a társult önkormányzatok környezet-, és természetvédelem, valamint 

hulladékkezelési feladataival összefüggésben: 

 

7. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programjait és 

hulladékgazdálkodási terveit. 

 

8. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot és hulladékgazdálkodási tervet 

készíttet. 

 

9. Együttműködik a Környezetvédelmi Program és hulladékgazdálkodási tervben 

foglalt feladatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében, felülvizsgálatában. 

 

10. Stratégiai környezeti vizsgálatok kistérségi szintű szervezése. (Környezeti hatás 

vizsgálatok végeztetése, melynek célja a tervezett tevékenység összes környezeti 

hatásának a felmérése, értékelése.) 

 

11. Pályázatot nyújt be. 

 

12. A környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladat ellátásában 

érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen 

megállapodás 9. melléklete tartalmazza.” 

 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 


