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Tárgy: Javaslat a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

módosítására 

 

 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Német Máté műszaki irodavezető 

Vámosi Tamás városüzemeltetési előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 3020 – 6 / 2017. 

Melléklet:   Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: DAHUT) 2017. június 8-án kelt 

levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy lehetőséget biztosít a DAHUT-hoz történő csatlakozásra, 

mert a 1084/2016.(II.29) Korm. határozat kiemelt beruházásként nevesítette a „Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar Megyében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre” tárgyú projektet. A kormányhatározat 

kedvezményezettnek a jelenleg 21 taggal működő Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulást (a 

továbbiakban: DAHUT) jelölte meg. A projekt összköltsége 6,37 milliárd forint.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a DAHUT között a projekt 100%-os támogatásáról szóló, Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című, KEHOP-3.2.1.-15-2016-00005 projekt azonosító 

számú Támogatási Szerződés 2017. január 24-én létrejött. A pályázat célja, a szelektív hulladékgyűjtés 

feltételeinek megteremtése és a hasznosítható hulladékok elkülönített kezelése a megye teljes területén egy 

hasznos környezetvédelmi cél elérését segíti, mely cél megvalósítása hosszabb távon a mi lakosaink számára 

is pozitív eredményekkel fog járni.  

 

Annak érdekében, hogy valamennyi önkormányzat érdekelt legyen a projekt sikerében, és a KEHOP 

pályázatban megvalósuló új eszközökön és válogató művekben tulajdont tudjon szerezni, lehetőség van arra, 

hogy a jelenleg már működő DAHUT tagja legyen minden települési önkormányzat. A pályázatot megvalósító 

társulásban való részvétellel önkormányzatunk vagyona is közvetetten növekszik.  

 

A csatlakozáshoz szükséges elvi döntést Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 

99/2017.(VII.20.) sz. határozatával meghozta. 

 

Az új tagoknak és az új feladatoknak megfelelően módosításra került a Társulási Megállapodás, melynek 

tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A DAHUT döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács a DAHUT tagjai által a Társulási 

Tanácsba delegáltakból áll. Valamennyi tag egy-egy képviselő delegálására jogosult, az általa delegált 

képviselőt visszahívhatja. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a lakosságszám arányában illeti meg 

szavazati jog. Javaslom a Képviselő-testületnek , hogy Polgár Város Önkormányzatának delegáltja a 

polgármester legyen. 

 



 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalni és a határozati javaslatot, valamint a 

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. november 14. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2017 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1)  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodás tervezetét elfogadja. 

 

2)  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth József polgármestert delegálja a Társulási 

Tanácsba. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2017. december 15. 

 

 


