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Úny Község Önkormányzata
2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508 800. Fax: /508 801. E-mail: polgarmester@uny.hu

=======================================================================

6/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza, Polgármesteri iroda
Úny, Kossuth L. u. 2.

Az ülés időpontja: 2017. június 19. 19 óra

Meghívottak: Mellékelt jelenléti ív szerint (Jkv. 1. melléklete)

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Pósfai József polgármester
Csúcs Gábor képviselő
Podhorszki Attila képviselő

Az ülésen megjelent meghívottak:
Héder János aljegyző

Az ülést vezette: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az ülést és
megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 megválasztott képviselő közül 3 fő jelen van. A
Meghívó (Jkv. 2. melléklete) szerint napirendi pontok tárgyalását javasolta.

Más javaslat hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: 1.) Vis maior támogatási igény benyújtásának megvitatása Előadó: Pósfai József
polgármester; 2.) Közterület átnevezésre érkezett kérelem megvitatása Előadó: Pósfai József
polgármester; 3.) Egyebek

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
38/2017. (VI. 19.) ÚKÖKt. határozata

A napirend elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1.) Vis maior támogatási igény benyújtásának megvitatása

Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Közterület átnevezésre érkezett kérelem megvitatása

Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

mailto:polgarmester@uny.hu
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NAPIREND

1.) napirend tárgyalása

Vis maior támogatási igény benyújtásának megvitatása

Előadó: Pósfai József polgármester
(Szakértői költségvetés a Jegyzőkönyv 3. melléklete.)
Pósfai József polgármester: A Szakértői költségvetést e-mailben megküldte Képviselő-társainak. A
pályázatot legkésőbb pénteken be kell nyújtani. Javasolja a költségvetés elfogadását, beleépítve a
javasolt határozatmintába.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: utak, csapadékvíz elvezető árkok, híd, patakmeder károsodása;
Helye: Fenyves utca (128, 130, 154 hrsz), Nefelejcs utca (012/1, 012/3 hrsz), Bercsényi u. (050/1
hrsz), Öreg szőlők utca (071 hrsz), „Pince sor” (049 hrsz), Névtelen (443 hrsz-ú) út, Únyi patak (304,
364 hrsz).

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2017. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3 129 104 Ft 10
Biztosító kártérítése 0 Ft 0
Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior támogatási igény 28 161 903 Ft 90
Források összesen 31 291 007 Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 31.291.007 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat csak kis részben (10%) tudja biztosítani. A testület nyilatkozik arról, hogy
a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel
kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik.

Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződés száma 95465000921101300

Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt, de nem kapott. Vállalja a károsodott ingatlannak
a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az
önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület a
saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II. 02.) számú Költségvetési
Rendeletében biztosítja, az általános tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására. Felelős: Pósfai József polgármester; Határidő: 2017. június 23.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2017. (VI. 20.) ÚKÖKt. határozata

Vis maior támogatási pályázat benyújtásáról
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: utak, csapadékvíz elvezető árkok, híd, patakmeder károsodása;
Helye: Fenyves utca (128, 130, 154 hrsz), Nefelejcs utca (012/1, 012/3 hrsz), Bercsényi u. (050/1
hrsz), Öreg szőlők utca (071 hrsz), „Pince sor” (049 hrsz), Névtelen (443 hrsz-ú) út, Únyi patak (304,
364 hrsz).

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2017. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3 129 104 Ft 10
Biztosító kártérítése 0 Ft 0
Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior támogatási igény 28 161 903 Ft 90
Források összesen 31 291 007 Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 31.291.007 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat csak kis részben (10%) tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik.

Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződés száma 95465000921101300

Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt, de nem kapott.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II. 02.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja, az általános tartaléka terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Pósfai József polgármester
Határidő: 2017. június 23.

.o
2.) napirend tárgyalása

Közterület átnevezésre érkezett kérelem megvitatása

Előadó: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Ismerteti az Ú-615/2017. számú ügyiratot. Azért hozta testület elé az
ügyet, mert a közterület elnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében önkormányzati feladat. A 42. § 8. pontja
pedig kimondja, hogy közterület elnevezése a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.
Javaslata, hogy a kért szakaszon az utca neve maradjon az, ami a jelenlegi népességnyilvántartásban
szerepel, tehát Templom utca. Ez azért is célszerű, mert az eddig oda bejelentkezett lakóknak nem
kell a lakcímüket átiratni. A Kérelmező pedig új bejelentkező lesz.
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Héder János aljegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy egy helyrajzi számon szerepelő utcának csak
egy elnevezése lehet, ezért ha a kérelemnek helyt adnak, akkor helyrajzilag meg kell osztatni az utcát.

A képviselőtestület nem ad helyt a kérelemnek, ezért határozathozatali kötelezettség hiányában a
polgármester lezárja a napirendet.

3.) napirend tárgyalása

Egyebek

Előadó: Pósfai József polgármester

a) Duna-Vértes Hulladékgazdákodási Társulatba felvételről, kilépésről

Pósfai József polgármester: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Tagönkormányzatainak küldött 92/2017. számú levelet képviselőtárainak kiküldte.
A lényeg a Társulási Tanács által jóváhagyott belépési és kilépési határozatokat a Társulás
tagönkormányzatainak is el kell fogadni.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-tetülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján –
minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes
írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Határidő: kivonat megküldésére; 2017. június 30. Felelős:
polgármester

A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
40/2017. (VI. 20.) ÚKÖKt. Határozata

Esztergom Város Önkormányzata Társulásba való felvételéről

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései
alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom
Város Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.
Felelős: polgármester

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján –
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minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes
írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.; Felelős:
polgármester

A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
41/2017. (VI. 20.) ÚKÖKt. Határozata

Kisoroszi Község Önkormányzata Társulásba való felvételéről

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései
alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi
Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.
Felelős: polgármester

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján –
minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.)
sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli
hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
kilépjen. Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.; Felelős: polgármester

A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
42/2017. (VI. 20.) ÚKÖKt. Határozata

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának a Társulásból való kilépéséről

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései
alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó
részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak
teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.

Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.
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Felelős: polgármester

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján –
minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.)
sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli
hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
kilépjen. Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.; Felelős: polgármester

A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
43/2017. (VI. 20.) ÚKÖKt. Határozata

Szigethalom Város Önkormányzatának a Társulásból való kilépéséről

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései
alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Szigethalom Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése
és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.

Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.
Felelős: polgármester

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján –
minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.)
sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli
hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
kilépjen. Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.; Felelős: polgármester

A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
44/2017. (VI. 20.) ÚKÖKt. Határozata

Halásztelek Város Önkormányzatának a Társulásból való kilépéséről

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
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Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései
alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Halásztelek Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése
és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.

Határidő: kivonat megküldésére 2017. június 30.
Felelős: polgármester

b) Tájékoztatás TOP pályázatokról

Pósfai József polgármester: Az Orvosi rendelő felújítására (TOP-4.1.1-15) megítélték a támogatást.
Az elmúlt héten aláírásra került a Támogatási szerződés. Ha kézhez kapja egyeztet a gesztorral
(Máriahalom) a hogyan továbbról.
Múlt héten kapott értesítést arról is, hogy Úny település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére a
TOP-2.1.3-15-KO1 - Települési környezet-védelmi infrastruktúrafejlesztések keretében elnyerte az
önkormányzat a tervezett összeget. Jelenleg a szerződéskötés folyamata zajlik. Utána kiviteli terveket
kell készíteni és közbeszerzési eljárást lefolytatni. A kivitelezési munkálatokat jó, ha 2018. év
közepén el tudják kezdeni.

Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a
megjelenést, majd az ülést 19 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.
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1. melléklet: Jelenléti ív
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2.melléklet: Meghívó

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2528 Úny,
Kossuth L. u. 2.

Tel.: -508-800                                                                    Fax: -508-801
E-mail: info@uny.hu

Iktatószám: Ú-1-31/2017.

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy Úny Község Képviselő-testülete
rendkívüli ülését

2017. június 19-én (hétfőn) 19 órakor

tartja, amelyre ezennel tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: Polgármesteri irfoda
Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tervezett napirend:

1.) Vis maior támogatási igény benyújtásának megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
Megjegyzés: A szakértői költségvetés hétfőre készül el teljesen. A pályázatot legkésőbb péntekig be
kell nyújtani.
2.) Közterület átnevezésre érkezett kérelem megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Úny, 2017. június 15.

Tisztelettel:

mailto:info@uny.hu
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3. melléklet az 1. napirendhez:
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4. melléklet az 3/a. napirendhez:

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
2800 Tatabánya Fő tér 6.
Tel/Fax.:06-34-785-580
e-mail:nemeth.marton@gfsz.hu
________________________________________________________________________________________________

Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
Tagönkormányzatai

Iktatószám: 92/2017.

Tárgy: Társulásba történő belépésekhez és kilépésekhez szükséges testületi határozatok bekérése

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt években két, a térségben található önkormányzat (Felcsút és Esztergom települések) és most
Kisoroszi Község Önkormányzata jelezte Társulásunkba történő belépési szándékát.
Kérjük a tisztelt tagönkormányzatokat, annak érdekében, hogy Kisoroszi 2018. január 1-től a Társulás
tagja lehessen, a csatlakozás jóváhagyásáról szóló közgyűlési határozatukat a tagok legkésőbb 2017.
június 30-ig hozzák meg és juttassák el a Társulás részére. Kérésünket hangsúlyozzuk annak okán is,
hogy mind Felcsút, mind Esztergom csatlakozási szándékának jóváhagyásával kapcsolatban vannak
még elmaradások. Felcsút esetében csupán egy település határozata hiányzik, míg Esztergom
esetében - a nyilvántartásunk szerint - még 31 tag nem küldte meg a határozatát. Nyomatékosan
kérjük a tagönkormányzatokat, hogy akiknek e téren elmaradásuk van, a fenti határidőig szintén
pótolják!

Sajnos a belépési szándék mellett a Társulásból történő kilépés is igényként merült fel több település
esetében. Szigetszentmiklós és Szigethalom már megküldte levelét és testületi határozatát ez ügyben,
míg Halásztelek esetében tudomásunk van erről a szándékról.
A kilépési szándékok hátterében a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására vonatkozó kormányzati
szándék és az ebből eredő területi átalakítási törekvés áll.

A fenti friss témákban a Társulási Tanács 2017. május 30-ai ülésén határozatokat hozott, míg Esztergom és
Felcsút esetében már évekkel korábban meghozta döntését. A határozatokat csatoljuk.

A szükséges előterjesztések elkészítéséhez segítségképpen megküldjük a Társulási Tanácsülésekre készült
előterjesztéseket és a javasolt határozati javaslatokat szerkeszthető formában.

Tekintettel arra, hogy a Társulás által kiépített és kiépítendő rendszer megvalósítása és üzemeltethetősége,
szintúgy a Társulás alapvető működése szempontjából kiemelten fontos a területi átalakulás mielőbbi
lefolytatása, kérem a Társulás Tagönkormányzatait, hogy a fenti csatlakozási és kilépési kérelmek kérdését a

mailto:marton@gfsz.hu
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soron következő alkalommal terjesszék a testületük elé, illetve a döntésükről szóló kivonatot küldjék meg a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy GFSZ Nonprofit
Kft. (2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 1.) címére.

Tatabánya, 2017. május 31.
Tisztelettel,

Marx Ernő s.k.
Elnök

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által meghozott Határozatok:

18/2017. (V. 30.) sz. Határozat

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa támogatja Kisoroszi Község
Önkormányzatának csatlakozási kérelmét. A tagönkormányzatok egyben kijelentik, hogy Kisoroszi Község
Önkormányzatának csatlakozási kérelmét a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján 2017. június 30-ig
testületük elé terjesztik és a minősített többséggel meghozott testületi döntésről a Társulást koordináló
Gazdaságfejlesztő Szervezetet értesítik.
Felelős:   Marx Ernő elnök
Határidő: 2017.05.30.

Marx Ernő s.k. elnök

19/2017. (V. 30.) sz. Határozat

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának 2017. október 31. hatályú kilépését (valamint Szigethalom és Halásztelek kilépését,
amennyiben vonatkozó nyilatkozatuk és testületi határozatuk beérkezik) abban az esetben támogatja,
amennyiben azt a KE(H)OP IH és az NHKV jóváhagyja, továbbá, amennyiben a kilépés tervezett dátumáig a
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kiválással kieső hulladékmennyiséget pótolni képes belépő tag csatlakozási szándékát testületi határozattal
meghozza, vagy amennyiben KE(H)OP IH és NHKV az indikátor csökkenést jóváhagyja.

Felelős:   Marx Ernő elnök
Határidő: 2017.05.30. Marx Ernő s.k. elnök

Önkormányzati határozati szöveg javaslatok:

………………sz. Határozati javaslat

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89.
§. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával –
hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP
Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

………………sz. Határozati javaslat

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89.
§. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával –
hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP
Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

………………sz. Határozati javaslat

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89.
§. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával –
hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó
részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a
KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
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………………sz. Határozati javaslat

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89.
§. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával –
hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásból kilépjen.

………………sz. Határozati javaslat

Úny Község Önkormányzata Képviselő–testülete 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §.
(1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával –
hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásból kilépjen.


