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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az időközi jogszabályi változások – a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt-
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 2008. január 01.-től hatályos módosítá-
sa - szükségessé tette az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulla-
dék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa társulási szerződésének módosítását,
amelyet a törvény 21.§ (2) bekezdése külön is nevesít:

„E törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-
testületek felülvizsgálják, és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény ha-
tálybalépését követő három hónapon belül.”

Új rendelkezés a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az azonnali beszedési
megbízás benyújtásának lehetősége [18.§ (2)]:

„Amennyiben az önkormányzatok a jogi személyiségű társulást fejlesztési, beruházási céllal
hozzák létre, úgy a társulási megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzatok által a
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a tár-
sulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat (a
továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. A társulási megállapodásban azt is elő kell írni,
hogy ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségé-
nek, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
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felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást
(inkasszót) nyújtson be.”

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkor-
mányzati Társulás Tanácsa 19/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatával az alábbiak
szerint egészíti ki a Társulási Megállapodás V., ezen belül V./1 a) pontját:

Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a fejlesztés, beruházás vonatkozá-
sában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határ-
időt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogo-
sult.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fize-
tési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölé-
séről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkor-
mányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.

Emellett a TEÁOR ’08 megnevezésű új tevékenységi ágazati osztályozási rendszer
hatályba lépése folytán a Társulás alaptevékenységeinek besorolása is módosítandó a
vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 10.§ (10) bekezdése alapján.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkor-
mányzati Társulás Tanácsa 18/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatával az alábbiak
szerint módosítja a Társulás Alapító Okiratának 5. pontját:

5. A Társulás alaptevékenysége (TEÁOR):
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832’08 Hulladék újrahasznosítása

Ezen belül főtevékenysége:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulási Tanács a 18/2008 (III. 12.) és a 19/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határoza-
tával felhatalmazta a Társulás Elnökét, hogy a módosításokat jóváhagyó képviselő-
testületi határozatokat a társulás tagjaitól bekérje.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati
javaslatot a jogszabályi változások miatt elfogadni szíveskedjenek!
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H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Ön-
kormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítási javaslatát tar-
talmazó előterjesztést megtárgyalta, egyetért a jogszabályi változá-
sok miatt szükséges változtatásokkal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Ön-
kormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását tartalmazó,
a Társulás Tanácsának 18/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT számú és a
19/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatait jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2008. március 31.

Ács János
polgármester


