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Tisztelt Képviselő-testület!

Mikepércs Községi Önkormányzat a 41/2017. (XI. 30.) számú határozatával 

csatlakozott a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási  Társulásához. 

Mivel a Társulás tagjai a települési önkormányzatok, -  melyek képviseletét a 

polgármesterek látják el -  a polgármesterek személyében bekövetkezett változások 

miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagjai  az önkormányzatok 

által  delegált tagok.  A Társulási Tanácsban a  tagokat a települések  előző évi január 

1-jei lakosságszáma arányában illeti meg a szavazati jog. A tagokat megillető tulajdoni 

hányad, valamint a vagyoni hozzájárulás mértéke szintén lakosságszám arányos. 

Ezért az előző évi január 1-jei lakosságszám változása szintén szükségessé teszi a 

Társulási Megállapodás módosítását.

A Társulás elnöke Jenei Imre tájékoztatta a polgármestert, hogy a lezajlott 

önkormányzati választásokon a polgármesterek személyében bekövetkezett  

változások, illetve az aktualizált lakosságszám alapján, szükségessé vált  a Társulás 

2018. január 1-jén hatályba lépett Társulási Megállapodásának  módosítsa.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Társulás által elkészített Módosító okirat, 

valamint a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékleteit 

szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.  

Mikepércs, 2020. február 5.

                                                                                                              Tímár Zoltán

                                                                                                                     polgármester

Határozati javaslat

…………/2020. (II. 7.) számú képviselő-testületi határozat

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy: 

1. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Módosító okiratát a 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.



2. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás  módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3. A Társulási Tanácsba Tímár Zoltán polgármester delegálja. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a Módosító okirat, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 

aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős Tímár Zoltán polgármester


