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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása során a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társult önkormányzatai delegált képviselőinek 
személyében bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a Társulási Megállapodás 1. sz. 
mellékletének (társulási települések lakosságszáma) és 2. sz. mellékletének (szavazati arányok) 
aktualizálása.  
 
A Társulási Megállapodás I. fejezetének 7.) pontja szerint a Társulás tagjainak lakosságszámát 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évének január 1-
jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A társulási települések lakosságszámára 
vonatkozó adatokat a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza, amely a 2019. 
január 1-jei KSH által nyilvántartott lakónépesség számára vonatozó adatoknak megfelelően 
került módosításra.  
 
A Társulási Megállapodás IV. fejezetének 1.) pontja kimondja, hogy a Társulás döntéshozó 
szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok által delegált tagok alkotnak, akik 
az általuk képviselt település lakosságának számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, 
ezért a 2019. január 1-jei lakosságszám adatoknak megfelelően a Társulási Megállapodás 2. sz. 
mellékletében szereplő szavazati arányok is módosításra kerültek.  
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 64/2019. (12. 19.) TT. 
sz. határozatával jóváhagyta a Társulási megállapodás módosítását, és felkérte a Társulás 
tagönkormányzatait a módosított megállapodás soron következő ülésükön történő elfogadására, 
és az erre vonatkozó határozatuk legkésőbb 2020. február 28. napjáig a Társulás levelezési 
címére (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) történő megküldésére. Továbbá döntött arról, hogy a 
módosítás a tagönkormányzatok képviselő-testülete általi elfogadását követően 
visszamenőleges hatállyal, 2019. december 19. napján lép hatályba.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelő döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. január 22. 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 



Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása 
 
____/2020. (I. 28.) KNÖT h. 
 

                                     HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Alaptörvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt szabályok alapján elkészített, a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 64/2019. (12. 19.) TT. sz. határozatával 
jóváhagyott Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben 2019. 
december 19-i hatállyal jóváhagyja és felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert annak 
aláírására. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
megállapodása jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa – 6728 Szeged, 
Városgazda sor 1.  
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
- Deszk Község Önkormányzata 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


