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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) az 

átmeneti rendelkezések között a 146. § (1) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy „az e törvény 

hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 

felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését 

követő hat hónapon belül”.  

A 6 hónapos törvényi határidő 2013. június 30. napján lejár. A felülvizsgálatot a Társulás 

munkatársai elvégezték, ennek keretében megtörtént a Társulási Megállapodás hatályos 

jogszabályi rendelkezésekhez való hozzáigazítása, a Társulás jogállási besorolása, valamint 

korrigálásra kerültek a szakfeladat-kódok, illetve a társulás bankszámlaszáma. 

A díjpolitikával kapcsolatos módosításokat a 2013. január 1-én hatályba lépett, hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény díjmegállapításra vonatkozó rendelkezései teszik 

szükségessé. 

 

Korábbi jogszabályi rendelkezés alapján a Társulásnak a Társulási Megállapodás mellett nem 

kell Alapító okirattal rendelkeznie, mivel nem költségvetési szerv, így az Alapító Okirat a 

Társulási Megállapodás jelen módosításának hatálybalépésével egy időben – a jogszabályok 

erejénél fogva – hatályát veszti. 

 

A megállapodásban, a jogszabályváltozások figyelembevételével, az azokra való hivatkozások 

javításra kerültek. 

 

A csatolt tervezetben a törlendő részeket áthúzással a kiegészítéseket piros betűvel jelöltük. 

 

A módosítás során a tervezetet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága is áttekintette. 

A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 2013. április 26. napján tartott ülésén 

elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, amelynek hatályba lépéséhez valamennyi, 158 

tagönkormányzat képviselő-testülete általi elfogadása szükséges. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

  

 

Eplény, 2013. május 9. 

 

         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának, a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-

TT határozatával kezdeményezett módosításának az elfogadásáról 
 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett 

módosításait elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó 

jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2. pontban: azonnal 

 3. pontban: a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 

 azonnal 

       

 

 

Eplény, 2013. május 29. 

 

 

 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

polgármester  jegyző 

 


