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Tisztelt Képviselı-testület!  
 
 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából 2006. májusában készült a Nyugat-dunántúli 
Hulladékgazdálkodási Programra vonatkozó végrehajtási terv azokra a településekre, melyek a nyugat-
dunántúli régióban folyamatban lévı egyik hulladékgazdálkodási projekthez sem csatlakoztak.  

A hivatkozott tanulmány megállapítása szerint az önkormányzatoknak a környezetvédelmi jogszabályi 
elıírások teljesítése érdekében a jövıben mindenképpen jelentıs beruházásokra lesz szükségük. Az 
elkerülhetetlen beruházásaikat sokkal kedvezıbb feltételekkel tudják megvalósítani azok az 
önkormányzatok, akik részt vesznek egy EU társfinanszírozású hulladékgazdálkodási programban.   

Amennyiben az érintett önkormányzatok a szilárd hulladék kezelésére együttesen kívánnak pályázatot 
benyújtani az ÚMFT KEOP keretén belül a Kohéziós Alapból biztosítandó Európai Uniós támogatások 
igénybevételére, Társulást kell alakítaniuk.  

Szombathely Megyei Jogú Város, mint az érintett települések legnagyobb lakosságszámú települése vállalta 
a társulás megalakításával kapcsolatos feladatokat, ezért – egy egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követıen – 2008. április 15-én megbízást adott a TECHNOPLUS Kft.-nak az elıkészítı munkálatok 
elvégzésére. 

Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Tanács /a továbbiakban: Kistérségi Tanács/ 2008. 
október 2-án rendkívüli tanácsülést tartott, melyen a TECHNOPLUS Kft. képviselıje tájékoztatta a 
kistérség polgármestereit. A Tanácsülésen a gazdasági társaság képviselıje ismertette a Kft. által készített 
Projektjavaslatot, melynek része a Társulás Alapító Okirata, a Társulási Tanács összetétele, a Tanácsban 
érvényesülı szavazati arányok.  
 
A testületnek a megalapozott döntés meghozatalához az alábbi szempontokat szükséges mérlegelnie: 

1. A Társulás létrehozása és mőködési anyagi áldozatvállalást igényel: az alapító vagyonrész 40 Ft/fı, 
és az éves mőködési hozzájárulás 2009. évben 300,- Ft/év/fı, 2010-tıl 600/év/fı. A Kistérségi 
Tanácsülésen javaslatként fogalmazódott meg, hogy az önkormányzatot terhelı alapító vagyonrész 
és a mőködési hozzájárulás legyen beépítve a hulladékkezelési közszolgáltatási díjba.  
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2. A Társulási döntéshozó szerve a 9 fıbıl álló Társulási Tanács, melybe a kıszegi kistérség 1 fıt – a 

Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás tanács javaslata alapján: Huber László 
urat, Kıszeg város polgármesterét – delegálhat. Az igazán fontos kérdés, hogy a kıszegi kistérség 
mennyire tudja érvényesíteni a Tanácsban a térség érdekeit.  
A Társulási Tanács a döntéseinek zömét /pl.: mőködési hozzájárulás mértékének meghatározása/ 
egyszerő többséggel hozza, és a Tanácsban a celldömölki kistérség 2,90 %, felsı-répcementi 
kistérség 5,18 %, a körmendi kistérség 8,38 %, a kıszegi kistérség 7,03 %, az ırségi kistérség 
11,71 %, a sárvári kistérség 13,35 %, a szentgotthárdi kistérség 5,75 %, a szombathely kistérség 
43,46 %, a „Vasi Hegyhát” 2,24 %-os szavazati aránnyal rendelkezik.  

 
 
 
A TECHNOPLUS Kft. által összeállított Projekt javaslat terjedelmi okokból nem melléklehetı az 
elıterjesztéshez, de a javaslat a Körjegyzıségen megtekinthetı.   
 
 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

1. Velem községi Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásához   
a. csatlakozni kíván, és a Társulás Alapító Okiratát az elıterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja; 
b. nem kíván csatlakozni.  

2. A Képviselı-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a Társulási 
megállapodás aláírására. 

3. A testület Huber László urat, Kıszeg város polgármesterét delegálja a Társulási 
Tanácsba. 

4. A Képviselı-testület a Projekt javaslatot az elıterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 

5. A testület elfogadja a Társulás díjpolitikáját, egyben javasolja, hogy az alapító 
vagyonrész és a mőködési hozzájárulás legyen beépítve a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjba. 

 

    Felelıs: Horváth Miklós polgármester 
                                                                           Határidı: azonnal 
 
 
 
    
A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendelet módosításához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő /a 
megválasztott települési képviselık több mint felének/ szavazata szükséges. 
   
 
 
Velem, 2008. október 22. 
 
 
 

                     /: Dr. Görög István sk. :/ 
                              körjegyzı                                                 

                                                                                                     


