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létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás hetedik módosítása 
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Mellékletek: Módosított Társulási Megállapodás az Érd és Térsége Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) és megkeresés (ÉTH) 

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához minősített többség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a 

továbbiakban: Társulás) Társulási Tanács Elnöke 2022. november 8. napján kelt levelében 

tájékoztatta a Társulási Tagokat arról, hogy a Társulás tagjai közül Budaörs település a 

29/2021. (VI. 30.), Vecsés település pedig az 54/2021. (VI. 17.) határozata alapján 2021. 

december 31. napjával a társulásból kilépett. Emellett Százhalombatta település a 129/2022. 

(V. 26.) határozata alapján 2022. december 31. napjával lép ki a Társulásból. 

 

Mivel a kilépő önkormányzatok döntése egyoldalú aktus, a kiválási időponttal a társulási 

tagság megszűnik, azonban a Társulási Megállapodást ennek megfelelően aktualizálni kell. 

 

Erre figyelemmel a Társulási Megállapodás hetedik módosítása elkészítésre került, mely a 

kilépő tagok törlését és a szavazati arányok értelemszerű korrekcióját tartalmazza. A döntések 

egységes kialakítása érdekében mellékelten megküldte a határozat szövegezési mintáját is, és 

egyúttal tájékoztatott arról, hogy a módosítást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése a 254/2022. (X. 27.) határozatával már elfogadta.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése alapján a társulási megállapodás módosításához a 

társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges. Ennek megfelelően a Társulási Tanács Elnöke kéri, hogy a módosítás 

lehetőség szerint a soron következő Képviselő-testületi ülésen kerüljön előterjesztésre, az 

annak elfogadásáról szóló határozat pedig részére megküldésre. 

 

A Mötv. 88. § (2) bekezdésével összhangban Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 8/2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 16. § (3) bekezdésének 3. pontja értelmében a Képviselő-testület 

minősített többségű döntése kell önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból 

történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás esetében. 

 

Fenti tényállás és a hivatkozott jogszabályhelyek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 17. 

 

                                                                                Gulyás Tamás István s.k. 

                                                                                         polgármester  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának hetedik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, 

és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


