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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás működésével és tevékenységével kapcsolatban vizsgálatot 
folytatott le. A vizsgálat nem állapított meg olyan ügyrendi, ügyviteli és dokumentációs 
anomáliákat, amelyek megkérdőjeleznék a Társulás döntéseinek jogszerűségét, illetve olyan 
hibákat, amelyek felvethetik a Társulás által hozott döntések érvényességét, viszont feltárt 
olyan dokumentációs, működési és szervezeti hibákat, hiányosságokat, amelyek kijavítása 
elengedhetetlen a Társulás jogszerű működésének biztosításához.  
 
A Társulási Tanács a 35/2017. (04.27) TT. sz. határozatával a Kormányhivatal által lefolytatott 
vizsgálat alapján a szükséges intézkedések megtételére intézkedési tervet fogadott el, ebben 
rögzítésre került az is, hogy szükségessé vált a Társulási megállapodás módosítása.  
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 40/2017. (05. 31.) 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 2017. június 30. napjáig a Társulás szakmai 
vezetője részére történő megküldésére. Továbbá döntött arról, hogy a módosítás a 
tagönkormányzatok képviselő-testülete általi elfogadását követően visszamenőleges hatállyal, 
2017. június 1-jén lép hatályba.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelő döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. június 20. 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 



Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása 
 
  ____/2017.(VI. 27.) 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 40/2017. (05. 31.) TT. sz. határozatával 
jóváhagyott Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben 2017. 
június 1-jei 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: 
- Lukács Attila szakmai vezető 
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
- Deszk Község Önkormányzata 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


