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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-63/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 4-én megtartott rendes 
üléséről készült 7.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2017.(IV.04.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
április 4-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével 
kapcsolatos támogatási igény benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat hulladékgazdálkodási társulás 
megalakítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

	
	

	
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 12. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-61/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 4-én megtartott rendes 
üléséről készült 7.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2017.(IV.4.) határozata 

	
	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény 
benyújtására” című javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan a lakossági 
ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván 
benyújtani. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz 
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

	
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ ÉRV Zrt 3100 Salgótarján, Faiskola út 5. 4 példány 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-52/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 4-én megtartott rendes 
üléséről készült 7.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2017.(IV.4.) határozata 

	
	
Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 megtárgyalta	 a	 hulladékgazdálkodási	 társulás	
megalakítására	irányuló	javaslatot,	és	az	alábbi	döntést	hozta.		
	

1. A	 Képviselő-testület	 egyetért	 azzal,	 hogy	 az	 önkormányzat	 kötelező	 hulladékgazdálkodási	
közszolgáltatási	 feladatait	 –	 Gyöngyös	 Város	 Önkormányzata	 gesztorsága	 mellett	 -	
önkormányzati	 társulás	 formájában	 lássa	 el.	 A	Nyugat-Hevesi	 Regionális	 Hulladékgazdálkodási	
Önkormányzati	 Társulás	 társulási	 megállapodását	 ezen	 határozat	 mellékletében	 foglaltak	
szerinti	tartalommal	elfogadja.	
	

2. A	Képviselő-testület	 felkéri	a	Polgármestert	a	 társulási	megállapodás	aláírására,	valamint	arra,	
hogy	a	társulás	munkájában	vegyen	részt.						

	
Határidő:	azonnal,	illetve	értelem	szerint	
Felelős:					Turopoli	Zsolt	polgármester	
	 					Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	(előkészítésért)	
	

3. A	Képviselő-testület	a	társulás	megalakításához	és	2017.	évi	működéséhez	15	Ft/lakos	vagyoni	
hozzájárulást	 biztosít.	 Felkéri	 a	 Polgármestert,	 hogy	 gondoskodjon	 a	 hozzájárulás	 összegének	
(1913	 fő	 lakos	 x	 15	 Ft	 =	 28.695	 Ft),	 azaz	 28.695	 Ft-nak	 az	 átutalásáról	 a	 Társulás	 részére,	 a	
társulás	törzskönyvbe	vételét	követő	15	napon	belül,	az	Önkormányzat	2017.	évi	költségvetése		
általános	tartalék	terhére.			
	
Határidő:	értelem	szerint	
Felelős:					Turopoli	Zsolt	polgármester		

	
4. A	 Képviselő-testület	 felkéri	 a	 Polgármestert,	 hogy	 a	 társulás	 megalakításáról,	 bejegyzéséről	

tájékoztassa	 a	Képviselő-testületet,	 és	 terjessze	elő	 javaslatát	 a	hatályos	hulladékgazdálkodási	
közszolgáltatási	szerződés	megszüntetésére,	a	feladatellátás	további	módjára	vonatkozóan.		

	
Határidő:	alakul	ülést	követően	értelem	szerint	
Felelős:				Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
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A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Gyöngyös Város Jegyzője 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
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A	49./2017.(IV.4.))	határozat	melléklete	
	
	

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 

Jelen megállapodás 1. pontjában felsorolt települési önkormányzatok Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában, 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 36. §-ában foglalt 
rendelkezések alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre az alábbiak szerint 
 

I. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője 
 
Gyöngyös Városi Önkormányzat 
(székhely önkormányzat) …………………………………………. 
székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.  székhelye: ………………………………. 
képviseli: Hiesz György polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
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…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
székhelye: ………………………………. székhelye: ………………………………. 
képviseli: ………………….. polgármester képviseli: ………………….. polgármester 
 

II. Általános rendelkezések 
 
2.1. A Társulás neve: Nyugat Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 
2.2. A Társulás rövidített neve: NYHRH 
2.3. A Társulás székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 
2.4. A Társulás működési területe: 
 a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
2.5. A Társult települések lakosságszáma: 
 az 1. sz. melléklet szerint. 
2.6. A Társulási megállapodás időbeli hatálya: 
 A Társulási megállapodás aláírásának napjától határozatlan 

időre szól. 
2.7. A Társulás jogállása: helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező 

társulása. 
2.8. A Társulás döntéshozó szerve: 
 Társulási Tanács 
2.9. A Társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke 
2.10. A Társulás a Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti munkaszervezeti feladatait a Gyöngyösi 
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Polgármesteri Hivatal (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) látja el. 
 
 
 

III. A Társulás célja, feladata és a feladatellátás rendszere 
 
3.1. A Társulás elsődleges célja a társult önkormányzatok Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
Ht. 33-37/B. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatainak integrált, gazdaságos és 
hatékony ellátása. A Társulás célja továbbá az Európai Unió által, valamint az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) meghatározott visszagyűjtési hasznosítási 
kötelezettségek teljesítése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő hiányzó kapacitások 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) forrásból történő kiépítése. 
 
3.2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladatik körében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére 
vonatkozó, a Ht. 42. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott feladatokat a társulás útján látják 
el, melynek megvalósításához a tagok hozzájárulnak. 
 
3.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljeskörű, egységes, gazdaságos és ésszerű ellátása 
érdekében a Társulás minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel rendelkező nonprofit 
gazdálkodó szereplővel egy közszolgáltatási szerződést köt. 
 
3.4. A Társulás, mint önálló jogi személy a Ht. 33-34. §-ok alapján a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a 3.3. pontban meghatározottak szerint kötendő szerződés útján biztosítja. 
 
3.5. A Társulás a hulladékgazdálkodási feladatainak teljesítése érdekében más önkormányzati 
társulásokkal együttműködhet, valamint minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel 
rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetben részesedést szerezhet. 
 
3.6. A Társulás, mint önálló jogi személy, az alábbi szakfeladatokon látja el tevékenységét: 
 

- 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása; 

- 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása; 
- 390005 Egyéb szennyeződés-mentesítési tevékenységek; 
- 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége. 

 
3.7. A Társulás államháztartási besorolása: 
 

- 381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 

IV. A Társulás vagyona, gazdálkodása 
 
4.1. A Társulás vagyona a Tagok vagyoni hozzájárulásaiból áll, mely a Társulás céljának 
megvalósítását szolgálja. 
 
A Társulás alapvető bevételei: 
 
4.2. A társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek az alapítás 
évében 15 Ft / lakos azaz Tizenöt forint / lakos vagyoni hozzájárulás megfizetésére kötelesek. Az 
alapításkor a vagyoni hozzájárulást legkésőbb a társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő 
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15 napon belül kell a Társulás bankszámlájára átutalni. 
 
4.3. A vagyoni hozzájárulás mértékét az alapítást követően a Társulási Tanács határozza meg. A 
társult települési önkormányzatok a közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét 
költségvetési rendeletükben hagyják jóvá. 
 
4.4. A társult önkormányzatok a Társulás számára a Társulási Tanács határozatában foglalt vagyoni 
hozzájárulás összegének 1/12-ed részét kötelesek megtéríteni tárgyhó 5. napjáig – január és február 
hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján – a 
Társulás bankszámlájára történő utalással. 
 
4.5. Amennyiben a tag önkormányzat vagyoni hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési 
határidő lejártának időpontjáig nem tesz eleget, a Társulási Tanács Elnöke 8 napos fizetési határidő 
tűzésével felszólítja a teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a Társulás jogosult a nem teljesítő 
önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen 
megállapodás 2. sz. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatokat a Társulás törzskönyvi 
bejegyzését követő 15 napon belül településenként aláírják. 
 
4.6. A Társulás bevételét képezi a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, 
mely támogatási összeget - tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a 
Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 
 
4.7. A Társulás bevételeit és kiadásait erre a célra létrehozott bankszámlán köteles nyilvántartani. 
A bankszámláról részletes kimutatást köteles évente legalább egyszer, illetve a Tagok kérelmére 
bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani. 
 
4.8. Társulás évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni tagjai részére. A Társulás 
zárszámadását, beszámolóját a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg. 
 
4.9. A Társulás belső ellenőrzéséről a Társulás a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulásával kötött együttműködési megállapodás útján gondoskodik. 
 
A Társulás egyéb bevételei: 
 
1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai 
2. pályázati bevételek. 
 
4.10. A Tagok által a Társulásnak átadott vagyont a társuló önkormányzatok vagyonaként kell 
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, arra a Ptk. közös 
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási 
Tanács gyakorolja. 
 

V. A Társulás szervezete 
 
5.1. A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének 
főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatában (SZMSZ) a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a Tanács a megalakulást követő 2 
hónapon belül fogad el. 
 
5.2. A Társulás szervezete, szervezeti felépítése: 
 
A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 
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A Társulás működését elősegítő operatív és ellenőrző szerve: Pénzügyi Bizottság 
 
 

Társulás 
 
Társulási Tanács – Társult Önkormányzatok  (döntéshozatal) 
 
Társulási Tanács Elnöke (Alelnök) (törvényes képviselet) 
 
Pénzügyi Bizottság (operatív működés és ellenőrzés) 
 
Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal  (munkaszervezeti feladatok ellátása) 
 
5.3. A Társulás törvényességi ellenőrzését a jogszabályoknak megfelelően a Heves Megyei 
Kormányhivatal végzi. 
 
A Társulási Tanács: 
 
5.4. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok képviselik. 
 
5.5. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek 
mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a Társulás székhelyének polgármestere hívja össze 
a társulási megállapodás minden tag általi jóváhagyását követő 15 napon belül. 
 
5.6. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül – minősített többséggel – Elnököt választ. Az 
Elnök személyére bármely tag tehet javaslatot. A tisztségviselők megválasztásáig az ülést a korelnök 
vezeti. A Társulási Tanács alakuló ülése határozatképes, ha azon legalább a tagok 2/3-a jelen van. A 
Társulási Tanács tagjai sorából az Elnök helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel 
hozott határozatával Alelnököt választ. Az Alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot. 
 
5.7. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül három fős Pénzügyi Bizottságot választ. A 
Bizottság működésének részletes szabályait a Társulás SZMSZ-e tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság 
tagjává a Társulási Tanács Elnöke, valamint az Alelnök nem választható. 
 
5.8. A Társulási Tanács ülését az Elnök legalább 8 nappal korábban írásban – akadályoztatása, illetve 
távolléte esetén az Alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök – hívja össze és vezeti. 
 
5.9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal a Társulási Tanács által meghatározott 
időpontban, 

- a tagok egynegyedének – az ülés napirendjét tartalmazó – írásbeli indítványára, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

- a Pénzügyi Bizottság – az ülés napirendjét tartalmazó – írásbeli indítványára, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

- a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének – az ülés napirendjét tartalmazó – írásbeli 
indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 
5.10. Rendkívüli ülést összehívni a napirend megjelölésével, a meghívó elektronikus kiküldésével is 
lehet. A meghívó kiküldésének azonban az ülést legalább három nappal meg kell előznie. 
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5.11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 2/3-val rendelkező 
képviselő jelen van. 
 
5.12. A Társulás minden egyes tagja a lakosság számával arányos szavazattal rendelkezik az alábbiak 
szerint: 
 
 Település Lakosságszám (2016.01.01.) Szavazatszám Lakosság aránya 
 
 Gyöngyös … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 ………………. … … …% 
 
 Összesen: ….. 10000 100% 
 
 
5.13. A Társulási Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács érvényes 
döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
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5.14. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban 
részt vevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
a felét. 
 
Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 
a. az Elnök, az Alelnök megválasztásához, visszahívásához, 
b. a társulási megállapodás módosításához, 
c. csatlakozási kérelemről való állásfoglalás elfogadásához, 
d. a Társulásból történő kizáráshoz, 
e. a költségvetés, zárszámadás elfogadásához. 
 
5.15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök és a 
Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök 15 napon belül küldi meg 
a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak. 
 
5.16. A Társulási Tanács működésére egyebekben az önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
5.17. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a 
munkaszervezete útján gondoskodik. A munkaszervezet által ellátandó feladatok körét a Társulás 
SZMSZ-a tartalmazza. 
 
5.18. Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a. a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökeinek, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjainak és 
elnökének megválasztása, visszahívása, 

b. a vagyoni hozzájárulás éves mértékének megállapítása, 
c. a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, 
d. Tag kizárása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban résztvevő tag 

önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott 
döntése szükséges, 

e. a társulási megállapodás módosítása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban 
résztvevő tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével 
hozott döntése szükséges, 

f. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban 
résztvevő tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével 
hozott döntése szükséges, 

g. Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves 
mérlegének elfogadása, 

h. döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,-Ft-ot meghaladó 
mértékben vállalna kötelezettséget, 

i. a társulási megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, 
j. a Társulás feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében 

más önkormányzati társulásokkal történő együttműködés elhatározása,  
k. döntés a Társulás feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 

érdekében minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel rendelkező nonprofit 
gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzéséről, 

l. a Társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó döntés meghozatala. 
 
A Társulás Elnöke: 
 
5.19. Az Elnök további tisztséget a Társulásban nem tölthet be. A Társulást az Elnök képviseli. Az 
Elnök megbízatása legfeljebb 5 éves határozott időre, de legfeljebb az önkormányzati 
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megbízatásának megszűnéséig tart. 
 
5.20. A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

a. képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 
előtt, 

b. 1.000.000,- Ft összeghatárig a Társulás nevében kötelezettséget vállalhat, 
c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás nyilvántartásba 

vétele végett, benyújtja a társulási megállapodást a Heves Megyei Kormányhivatalhoz 
törvényességi ellenőrzés céljából, 

d. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
e. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének és 

éves beszámolójának elkészítéséről, 
f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, valamint beszámol a Társulás 
részesedésével működő nonprofit gazdálkodó szervezet tevékenységéről, 

g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács 
számára előír, 

h. a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja. 
 
5.21. Az Elnök megbízatása megszűnik: 
- önkormányzati megbízatás megszűnésével, 
- a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással. 
 
5.22. Az Elnök megbízatása megszűnése – az elhalálozás esetét kivéve – esetén az Elnök köteles az 
új Elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni. Az Elnök 
megbízatása megszűnésétől számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését köteles összehívni az 
új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök lemondásával, visszahívásával vagy elhalálozásával az 
Alelnökök megbízatása nem szűnik meg. 
 
A Társulás Alelnöke: 
 
5.23. Az Elnök akadályoztatása, távolléte esetén a Társulást az Alelnök képviselheti. Az Alelnök 
megbízatása legfeljebb 5 éves határozott időre, de legfeljebb az önkormányzati megbízatásuk 
megszűnéséig tart. 
 
5.24. Az Alelnök működésére, megbízatása megszűnésére egyebekben az Elnökre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A Pénzügyi Bizottság: 
 
5.25. A Pénzügyi Bizottság (PB) elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja. A PB tagjainak a 
megbízatása legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra, de legfeljebb az önkormányzati 
megbízatásuk megszűnéséig tart. 
 
5.26. A PB feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 
- az Elnök és az Alelnök által végzett feladatok ellenőrzése, 
- a Társulás működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, 
- a Társulási Tanács elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat 
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eredményéről jelentés készítése, 
- a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, előzetes véleményezése, 
- a Társulás működéséről, gazdálkodásáról való felvilágosítás és tájékoztatás kérése, 
- a Társulási Tanács elé terjesztett éves beszámoló, mérleg, vagyonkimutatás véleményezése, 
- a Társulás könyveibe és irataiba történő betekintés, 
- csatlakozási kérelem véleményezése, 
- kizárási indítvány véleményezése. 
 
5.27. A PB köteles a Tagoknak közvetlenül írásban észrevételt tenni, ha jogszabályba ütköző, vagy a 
társulási megállapodást, vagy a Tagok érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. 
 
5.28. A PB üléseit a PB elnöke hívja össze. Az ülés összehívására az ülés napját legalább 8 nappal 
megelőzően, írásban, elektronikus úton küldött értesítéssel kerülhet sor. A PB ülését bármely tag 
összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására vonatkozó kérelmet a PB 
elnöke 8 napon belül nem teljesíti. 
 
5.29. A PB határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. A Társulási Tanács működésére 
egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

VI. A Társulás képviselete 
 
6.1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 
képviseleti jogkörrel felruházva az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletére az Alelnök jogosult. 
 
6.2. A Társulást az Elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy 
kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök teljes nevét önállóan írja alá. 
Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulást az Alelnök is jegyezheti, amely akként történik, hogy a 
géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Alelnök teljes nevét írja 
alá. 
 

VII. A Társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése 
 
Csatlakozás: 
 
7.1. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát 
tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a Társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni. 
 
7.2. A nyilatkozatot tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi határozatban ki kell mondani, 
hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és a Társulás 
működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését 
vállalja. 
 
7.3. A Társuláshoz csatlakozni tárgy év január 1. és július 1. napjával lehet. A csatlakozásról szóló 
minősített többséggel hozott döntést a csatlakozó önkormányzat képviselő-testülete legalább hat 
hónappal korábban köteles meghozni. 
 
7.4. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulási Tanács kizárólag akkor hagyhatja jóvá, amennyiben 
az érintett önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös 
ellátása érdekében kíván csatlakozni. 
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7.5. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács és a Tagok képviselő-testületeinek 
minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
 
7.6. A csatlakozás esetén a Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 
Kiválás: 
 
7.7. A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített 
többséggel hozott döntést a kiváló önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal 
korábban köteles meghozni és a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-
testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni. 
 
7.8. A kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint kiválásával a 
Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. 
 
7.9. Kiválás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 
megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, 
majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 
 
7.10. A kiválás esetén a Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 
Kizárás: 
 
7.11. Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 
elmulasztja, az Elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a 
teljesíteni elmulasztott kötelezettség teljesítésére. Ha a Tag a második felhívás ellenére - annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített 
kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárható a Társulásból. 
 
7.12. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben 
sem mentesül a Tag a kártérítési, vagyoni hozzájárulásának teljesítése és a jelen megállapodásból 
fakadó egyéb kötelezettségei alól. 
 
7.13. A kizárás esetén a Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 

VIII. A Társulás megszűnése 
 
8.1. A Társulás megszűnik: 
- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 
-  ha a Társulás tagjai minősített többséggel elhatározták a Társulás megszűntetését, 
-  a törvény erejénél fogva, 
- bíróság jogerős döntése alapján. 
 
8.2. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni 
kötelesek. 
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8.3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás 
tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
8.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk 
arányában tartoznak felelősséggel. 
 
8.5. Tagok a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodásban kötelesek rendelkezni a Társulás 
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekben. 
 
8.6. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült és a Társulásból való kilépés 
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, úgy a 
kiváló önkormányzat köteles a kiválással összefüggésben felmerült többletköltséget a Társulásnak 
megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen megállapodás azonnali beszedési megbízásra 
vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 

IX. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik érvényessé. Jelen 
társulási megállapodás akkor lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület minősített többséggel 
hozott határozatával elfogadta és a Társulást a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező 
igazgatósága nyilvántartásba vette. 
 
9.2. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
9.3. A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból fakadó, a Társulás 
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben az Egri Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság illetékességét kötik ki. Vitás kérdésben, illetve a kereset benyújtását megelőzően bármelyik 
képviselő-testület kérheti az önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető 
bizottság állásfoglalását. 
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) alkalmazására 

 
A társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával egyezőnek 
tartotta – képviselő-testületi jóváhagyást követően – aláírták. 
 
 
Kelt: Gyöngyös, 2017. év .................. hónap …. napján 
 
 
Záradék: 
 
Nyugat Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel a testületi üléseiken az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá: 
 
Gyöngyös Városi Önkormányzat:  ..................................................................................................... 
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………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
………………………:  ...................................................................................................................... 
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………………………………………………      ……………………………………………… 
 Gyöngyös Városi Önkormányzat ……………… Önkormányzat 
 képviseletében: Hiesz György polgármester képviseletében: ……………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
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………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 ……………. Önkormányzat ………………….. Önkormányzat 
 képviseletében: …………….. polgármester képviseletében: …………. polgármester 
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Ellenjegyezte: 
 
 
 Gyöngyös Városi …………………… 
 Önkormányzat Önkormányzat képviseletében: 
 képviseletében: 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Dr. Kozma Katalin jegyző …………….. jegyző 
 
 
 …………………… …………………… 
 Önkormányzat képviseletében: Önkormányzat képviseletében: 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 …………….. jegyző …………….. jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) alkalmazására 

 
Felhatalmazó levél 

 
 
Tisztelt ……………………………………. (pénzintézet) 
 
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által 
benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 
 
Fizető számlatulajdonos megnevezése: 
 

 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve: 
 

Nyugat Hevesi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

 
A felhatalmazás időtartama: visszavonásig 
 
További feltételek: 
 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
 
Kelt: …………………….., 201…. év …………………. hó ….. nap 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kötelezett számlatulajdonos 
 banknál nyilvántartott aláírása 
Záradék: 
 
……………………………………………………. pénzintézet, mint a számlatulajdonos 
számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Jogosult számlatulajdonossal szemben fennálló 
bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. 
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazói nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást 
mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról a Jogosult írásbeli nyilatkozatában nem 
rendelkezik. 
 
Kelt: ………………………….., 201…. év …………….. hó …….. nap 
 
 
 
 ………………………………… 
 pénzintézet 
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Az előterjesztés 1. számú melléklete 

Gyöngyös Városi Önkormányzat 

Hiesz György 

polgármester 

Gyöngyös 

Fő tér 13. 

3200 

 

Iktatószám: 1/K-……../2017 

Ügyintéző: 

 

2017. October 12. 

 

Tárgy: Előterjesztés hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás alapítására 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Gyöngyös Városi Önkormányzat közreműködésével 2017. február 15. napján az 
Önkormányzat Dísz-termében került sor Gyöngyös és térségét érintő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására alapítandó önkormányzati 
társulással összefüggő kérdések előzetes megbeszélésére. 

Az egyeztetésen elhangzott kéréseknek megfelelően az alábbiak szerint foglaljuk 
össze a hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás alapításának legfontosabb 
indokait és az alapításhoz szükséges információkat a képviselő-testületi döntés 
elősegítése érdekében. 

I. Bevezetés 
Az elmúlt hetekben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt.-től (a továbbiakban: NHKV Zrt. vagy Koordináló szerv) tájékoztató levelet küldött 
meg az ellátásért felelős önkormányzatok részére, mely az egységes közszolgáltatás 
és hulladékgazdálkodási régiók kialakításáról és a fejlesztési lehetőségekről ad rövid 
tájékoztatást (e tájékoztatót másolatban csatoljuk). 
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Ezzel összefüggésben kiemeljük, hogy most lehetőség adódik arra, hogy az érintett 
önkormányzatok közösen pályázni tudjanak a település hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásának egységes színvonalra emelésére, fejlesztésére, melyre 
önkormányzati társulás formájában van kizárólag lehetőség. Az NHKV Zrt. a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő fejlesztéseket kizárólag 
társulási formában tudja megvalósítani, így kizárt annak a lehetősége, hogy az 
egyes, jelenleg működő közszolgáltatók egyenként pályázzanak. 

 

Információink szerint a megkeresett önkormányzatok nem tagjai olyan társulásnak 
(vagy tagként még nem pályáztak), ahol korábbi KEOP, KEHOP, stb. pályázatokon 
részt véve kedvezményezettek lettek volna hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátásának fejlesztésében. 

Társaságunk - az önkormányzat közigazgatási területét is érintő és az NHKV Zrt.-vel 
stratégiailag együttműködő közszolgáltató partnere - célja az, hogy szakmailag 
felkarolja és mindenben segítse az érintett önkormányzatokat elérni azt a 
kormányzati célt, ezáltal megvalósuljon országosan és ezáltal az érintett 
önkormányzatnál helyben is az egységes színvonalú és az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) előírásainak 
megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás úgy, hogy a rezsidíj csökkentés 
intézménye ne sérüljön. 

Az ÉMRHK Nonprofit Kft. a fentiekben felvázolt feladat végrehajtására képes és 
alkalmas, így az NHKV Zrt. által felvázolt célok eléréséhez az érintett 
önkormányzatok által létrehozott társulást és azon keresztül a tagönkormányzatokat 
hozzá tudja segíteni. 

II. Területi integráció, település lista 
A 1084/2016. (II.29) korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló határozatban (ÉFK) 
nevesített projektek műszaki tartalmának a közszolgáltatók és az önkormányzatok 
közös együttműködése által történő pontos meghatározása szükséges. Erre 
vonatkozóan a kidolgozott fejlesztési tervet megküldtük az NHKV Zrt-nek, melynek 
tartalmi elemeit lentebb mutatjuk be. 

A Társulás célja az Európai Unió által, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervben (OHKT) meghatározott visszagyűjtési hasznosítási 
kötelezettségek teljesítése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő hiányzó 
kapacitások Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
forrásból történő kiépítése. 

Az NHKV Zrt. az alábbi optimalizált közszolgáltatói térkép alapján határozta meg a 
fejlesztési irányzatokat.  
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1. ábra 
A 1. ábrán szereplő térkép prezentálja a Heves megye térség létesítményeit. 
Területen több társulás is jelen van, melyek segítségével lehet majd pályázni 
hulladékgazdálkodási rendszer ráfejlesztésre. Az új társulás térségére viszont 
optimalizálás elvét követve indokolt a fejlesztés, melyet később mutatunk be. 

 

2. ábra 
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A kialakult hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer önmagában nem motivált 
a hulladékhasznosításban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázására, nem elégséges 
az európai uniós kötelezettségek teljesítéséhez. Ezért a hazai hulladékgazdálkodás 
aktuális állapotának megfelelően újra átgondolt hulladékgazdálkodási célokat kellett 
meghatározni, melyeknek fő irányai: 

• A hulladék lerakással történő ártalmatlanításának háttérbe szorítása. 
• A hulladékból minél több haszonanyag kinyerése. 
• A hulladék energetikai hasznosításának előtérbe helyezése. 
• A meglévő infrastruktúra kihasználása, fejlesztése. 
• A biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) kezelésének, 

komposztálásának megoldása. 
A meghatározott irányok alapján az új Társuláson keresztül lehetőség adódik arra, 
hogy az érintett önkormányzatok közösen pályázni tudjanak a település 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának egységes színvonalra emelésére, 
fejlesztésére, melyre önkormányzati társulás formájában van kizárólag lehetőség. A 
3. ábrán szereplő térképen jelöltük azokat a településeket, melyek információink 
alapján a megkeresett önkormányzatok nem tagjai olyan társulásnak (vagy tagként 
még nem pályáztak), ahol korábbi KEOP, KEHOP, stb. pályázatokon részt véve 
kedvezményezettek lettek volna hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának 
fejlesztésében. Az új társulás demográfiai elhelyezkedésének köszönhetően 
lehetőség van megteremteni egy optimalizált költséghatékony hulladékgazdálkodási 
rendszert megfelelő fejlesztések mellett. 

Kelet-Nógrád és Heves Megyére vonatkozó új HGR alapján a következő települések nem 
tagjai jelenleg egyetlen hulladékgazdálkodási társulásnak sem: 

 
1. táblázat 

Település	neve	 Lakosság	száma	

Abasár	 2493	

Adács	 2602	

Atkár	 1716	

Balaton	 1033	

Bátor	 346	

Bekölce	 591	

Bér	 332	

Bükkszentmárton	 278	

Csécse	 885	

Detk	 1177	
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Domoszló	 1934	

Egerbocs	 549	

Egyházasgerge	 722	

Gyöngyös	 29920	

Gyöngyöshalász	 2494	

Gyöngyösoroszi	 1533	

Gyöngyöspata	 2459	

Gyöngyössolymos	 2786	

Gyöngyöstarján	 2368	

Halmajugra	 1279	

Hollókő	 332	

Ipolytarnóc	 460	

Jobbágyi	 2086	

Karácsond	 2903	

Kisnána	 1006	

Kutasó	 83	

Litke	 857	

Ludas	 732	

Markaz	 1763	

Mátraszentimre	 426	

Mátraszőlős	 1536	

Mikófalva	 704	

Mónosbél	 363	

Nagyfüged	 1660	

Nagylőc	 1501	

Nagyréde	 3150	

Nógrádsipek	 687	

Nógrádszakál	 640	
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Pálosvörösmart	 642	

Parádsasvár	 344	

Petőfibánya	 2552	

Piliny	 595	

Szarvasgede	 386	

Szécsény	 5883	

Szűcsi	 1545	

Tar	 1833	

Vámosgyörk	 1882	

Vécs	 612	

Verseg	 1309	

Visonta	 1125	

Lakosok	száma	összesen	 97094	

 

A következő térképen zöld színnel jelöltük azokat a településeket, melyek nem tagjai egyetlen 
hulladékgazdálkodási társulásnak sem.  

 



	

 
27 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi térképen zöld színnel jelöltük azokat a településeket, melyeket az új társulásba 
feltétlen célszerű lenne csatlakoztatni.  

 

 



	

 
28 

	

Heves és Nógrád megyére vonatkozóan a következő (28 db) településeket javasoljuk 
csatlakoztatni a társulásba: 

2. táblázat 
 

Település	neve	 Lakosság	száma	

Abasár	 2493	

Adács	 2602	

Atkár	 1716	

Csécse	 885	

Detk	 1177	

Domoszló	 1934	

Gyöngyös	 29920	

Gyöngyöshalász	 2494	

Gyöngyösoroszi	 1533	

Gyöngyöspata	 2459	

Gyöngyössolymos	 2786	

Gyöngyöstarján	 2368	

Halmajugra	 1279	

Jobbágyi	 2086	

Karácsond	 2903	

Kisnána	 1006	

Ludas	 732	

Markaz	 1763	

Mátraszentimre	 426	

Nagyfüged	 1660	

Nagyréde	 3150	

Pálosvörösmart	 642	

Parádsasvár	 344	

Szarvasgede	 386	
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Szűcsi	 1545	

Vámosgyörk	 1882	

Vécs	 612	

Visonta	 1125	

Összesen:	 73908	

 

 

Azok a települések melyek nem kerültek említésre, azok a már meglévő társulásokba 
lenne célszerű csatlakozniuk tekintettel arra, hogy így a társulások földrajzi 
homogenitását is meg tudjuk őrizni. A fejlesztéseket pedig a meglévő társulások 
konzorciuma pályázná ráfejlesztéssel a bővülés miatt. Ez a koncepció az NHKV 
Zrt.-vel egyeztetés alatt van, amennyiben megküldik a végleges választ jelezni 
fogjuk. 

Heves megye nagy részében jelenleg az NHSZ cégcsoport végzi a 
hulladékgazdálkodási tevékenységet. A rendszer működtetéséhez szolgáló 
létesítmények, és eszközök részben rendelkezésre állnak a hulladékgazdálkodás 
működéséhez a cégcsoport számára, viszont az NHKV Zrt. által javasolt fejlesztési 
irányzatok, valamint, az OHKT szerinti közszolgáltatás megvalósulása céljából 
szükségessé vált azoknak a fejlesztése, illetve további létesítmények telepítése. 

Az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani a megalakuló társulás 
területén: 

A mindennapos hulladékszállítási feladatokat ellátó járművek között ma már akad 
több mint 20 éves is, a fejlesztési terv kiterjed mind a kommunális 
hulladékgazdálkodásra alkalmazott célgépekre, mind a szelektív-, illetve 
zöldhulladékszállításra rendszeresítendő gépjárművekre is. Az új járművek 
motorjainak köszönhetően tovább csökken a zaj- és füstkibocsátás, ezáltal a géppark 
okozta környezetterhelés is.  

Fejlesztési tervünk alapján a térségre vonatkozóan új hulladékgyűjtő edények 
kerülnek beszerzésre, mely igazodik a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtési, 
szállítási technikai, logisztikai megoldáshoz. A jelenleg használt hulladékgyűjtő 
edényzet a legtöbb településen el van öregedve, ezek cseréje is megoldásra vár, 
továbbá a házhoz menő elkülönített gyűjtés (szelektív és zöldhulladék) esetén is 
szükséges az új edényzet bevezetése. 

A fentieken túl a térségben újonnan épülendő mechanikai-biológiai hulladékkezelő 
létesítmény kerül kialakításra, így a kommunális hulladék előkezelését követően 
kerülhet csak hulladéklerakóba. Ezzel a technológiával kb 30 %-ka a begyűjtött 
hulladéknak energetikai (erőművi égetés) hasznosításra kerül. Az előkezelést 
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követően a tovább már nem hasznosítható hulladék pedig lerakásra kerül, ezzel a 
meglévő hulladéklerakók kapacitása időben ki tud bővülni.  

 

Az elkülönített gyűjtés során a szelektív hulladék előkezelésére szükséges egy új 
válogató és bálázócsarnok megépítése is, ami lehetővé teszi a megnövekvő 
hulladékmennyiségek előkezelését.   

 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés elindulásával egyidejűleg szükségessé válik 
egy komposztáló létesítmény kialakítása is, mivel a régióban erre sincs megfelelő 
létesítmény.  

 

A fejlesztések kitérnek az edényzetazonosító-, és járműkövető rendszer 
bevezetésére is, mellyel a napi szintű nyilvántartást teszi lehetővé az ürített 
kommunális hulladékgyűjtő edényekről és a járatok mozgásáról is. 

 

 

 

III. Társulás alapítása, a társulás célja 
 

A települési önkormányzat számára a Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja 
közfeladatként jelöli meg a hulladékgazdálkodást. A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 33. §-a szerint a települési önkormányzat az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A közszolgáltatási 
szerződésre és megkötésére a Ht. 33-34. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

A Ht. 36. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 
feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A társulás tartalmát és 
feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályok keretei között 
társulási megállapodásban állapítják meg. A társulási megállapodás tartalmára és a 
társulás alapítására, működtetésére a Mötv. 87-95. §-ban foglalt szabályokat kell 
alkalmazni. 

A fentiek szerint a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, továbbá a fejlesztések 
elvégzésére és pályázat benyújtására önkormányzati társulás alapítása szükséges, 
melynek célja egyrészt az egyes települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 
feladatainak integrált, gazdaságos és hatékony ellátása, másrészt – az NHKV Zrt. 
által megküldött tájékoztatóban foglaltakra is figyelemmel - az Európai Unió által, 
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valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) 
meghatározott visszagyűjtési hasznosítási kötelezettségek teljesítése és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő hiányzó kapacitások Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) forrásból történő kiépítése 
(fejlesztés). 

Az alapítandó társuláshoz tartozó települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási 
feladataik körében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására irányuló 
közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó, a Ht. 42. § (1) bekezdés a)-g) 
pontjaiban meghatározott feladatokat a társulás útján jogszerűen és szabályosan 
tudják ellátni. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljeskörű, egységes, gazdaságos és 
ésszerű ellátása érdekében az alapítandó társulás hulladékgazdálkodási-, minősítési 
engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel rendelkező nonprofit gazdálkodó 
szervezettel egy közszolgáltatási szerződést tud kötni. E szerződés alapján a 
közszolgáltató a teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot – a települési 
hulladék gyűjtésétől a hulladék kezeléséig és hasznosításáig - el tudja végezni 
azonos, az OHKT-ben meghatározott feltételekkel, minden tagönkormányzat 
esetében ugyan azon a színvonalon, költséghatékonyan és gazdaságosan. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megköthető olyan, az NHKV Zrt. 
által kiadott megfelelőségi véleménnyel, valamint minősítési engedéllyel rendelkező 
társasággal, akiben az alapítandó társulás vagyoni részesedéssel (üzletrésszel) 
rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket bővebben a IV. pontban fejtjük ki. 

Javasoljuk, hogy az alapítandó önkormányzati társulás székhelyét Gyöngyös Városi 
Önkormányzat biztosítsa (kistérségi központként) a társulás munkaszervezeti 
feladatait pedig erre figyelemmel a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal lássa el. 

A társulás önálló jogi személyként működik, így a társulás alapító ülésén határozni 
kell a társulás vagyonát érintő kérdésben is. A társulás működtetéséhez …………. / 
lakos vagyoni hozzájárulás biztosítása szükséges, ami fedezi egyrészt a társulás 
működtetésével kapcsolatos költségeket, mely a munkaszervezeti feladatok 
ellátásával függenek össze, másrészt pedig lehetőséget teremt arra, hogy a társulás, 
mint önálló jogi személy felelősségének korlátozása mellett üzletrészt szerezzen a 
közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetben. Ez a megoldás teljes egészében 
megfelel a Mötv. és a Ht. vonatkozó előírásainak úgy, hogy a társulás 
tagönkormányzatainak nem kell külön-külön gondoskodni a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről, azaz a hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátásáról, hiszen ezt a feladatot a társulás keretein belül a társulás egységesen 
tudja megvalósítani. 

IV. A közszolgáltató és a közszolgáltatási szerződés 
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Társaságunk az ÉMRHK Nonprofit Kft. jelenleg két önkormányzati társulás 
tulajdonában áll (tulajdonosok: Heves Megyei Regionális Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás - 3,33% és az Észak-magyarországi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás - 96,66%). A társaság üzemeltetésében van a 
Hejőpapiban lévő Heves Megyei Regionális Hulladéklerakó és a kapcsolódó 
hulladékgazdálkodási létesítmények (átrakó állomások, válogató művek, 
komposztáló telep stb.). Az ÉMRHK Nonprofit Kft. 2015. július 1. napjától 34 
településen látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Heves- és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. 

Fontos kiemelni azt is, hogy társaságunk szorosan együttműködik az NHSZ Kft.-vel 
és az NHSZ cégcsoport leányvállalataival, amely társaságok lényegében többségi 
állami tulajdonban vannak, állami háttérrel stabilan működnek. Heves megyét 
érintően kiemelendő, hogy az NHSZ cégcsoport társaságain keresztül (NHSZ Hevesi 
Városfenntartó Nonprofit Kft. és NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelési Nonprofit Kft.) 
sikerült a hulladékgazdálkodást érintő Önök által is ismert átmeneti időszakban több 
településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását fenntartani. 

Az NHKV Zrt. és az NHSZ Kft. stratégiai partnereként társaságunk érdekelt abban, 
hogy az NHKV Zrt. feladatát képező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
ellátását és fejlesztését érintő integrációt megvalósítsuk, a hiányzó kapacitásokat 
kiépítsük az Önök régiójában. Ehhez rendelkezésünkre áll a fenti szervezetek 
támogatása és a hulladékgazdálkodásban szerzett több éves szakmai 
tapasztalatunk, képzett szakembergárdánk. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás integrációja keretében célunk az, hogy az 
ÉMRHK Nonprofit Kft. a Heves Megyei Regionális Hulladékkezelési Rendszer 
(Hejőpapi II., Eger, Hatvan) üzemeltetése mellett Gyöngyös és térsége 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátásával és fejlesztésével kapcsolatos 
feladatokat is elvégezzük. 

Mindez elérhető úgy, hogy az alapítandó társulás 100.000,- Ft névértékű üzletrészt 
szerez az ÉMRHK Nonprofit Kft.-ben, mellyel a leendő közszolgáltató tulajdonosává 
válik. Az üzletrész megszerzésének első lépcsője már megvalósult, mivel az ÉMRHK 
Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa az Észak-magyarországi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás üzletrészének felosztásáról határozott 2017. február 
14. napján, így a felosztott üzletrészt az alapítandó társulás adásvételi szerződéssel 
névértéken meg tudja vásárolni. 

Az üzletrész megszerzését követően a társulás a társulási tanács által előzetesen 
elfogadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést meg tudja kötni az 
ÉMRHK Nonprofit Kft.-vel, mint közszolgáltatóval úgy, hogy a társulásnak nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatnia [Ht. 33. § (2) bekezdésben írt kivétel alapján]. 

A társulás saját tulajdonában lévő közszolgáltató esetén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötése a közbeszerzésről szóló 2015. CXLIII. törvény 
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(Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) és j)1 pontja szerinti kivételi körbe esik. Kiemelendő, hogy 
az ÉMRHK Nonprofit Kft. a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérőnek 
minősül. 

Természetesen ismert tény, hogy a társulást alkotó önkormányzatok rendelkeznek 
már megkötött és hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel, 
melyek jogi sorsát is rendezni kell az integráció során. 

Erre azért lesz szükség, mert a társulás alapításával a tagönkormányzatok a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket 
a társulásra delegálják, azaz az alapítást követően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződéssel összefüggő, a Ht.-ben foglalt kötelezettségeket – 
például a szerződés megkötése, közszolgáltatás megszervezése - társulásnak kell 
teljesítenie. A Ht. 34. § (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés köthető, így a 
tagönkormányzatok által kötött szerződéseket a Ht. 37. §-ban, illetve az adott 
közszolgáltatási szerződésben és a Ptk.-ban foglalt szabályokra figyelemmel meg 
kell szüntetni. 

Előre kell bocsátani, hogy társaságunk felvette a kapcsolatot az érintett 
közszolgáltatókkal, akik jelenleg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat 
az érintett településeken ellátják. Célunk a szolgáltatás folyamatosságának 
fenntartása érdekében az, hogy ezen társaságokkal együttműködve alakítsuk ki az 
integrált közszolgáltatási rendszert. A jelenlegi közszolgáltatókat be kívánjuk vonni a 
szolgáltatás teljesítésébe alvállalkozóként – alkalmazva a Kbt. „in house” 
beszerzésekre vonatkozó szabályait -, így a tervezett fejlesztéseket is optimálisan ki 
lehet használni, a rendszert gazdaságosan és ésszerűen ki lehet alakítani az NHKV 
Zrt. és az OHKT előírásainak megfelelően. Ezzel a megoldással a már működő 
közszolgáltatók tovább tudják tevékenységüket végezni, így a munkahelyek az 
érintett társaságnál megmaradnak, gazdálkodásuk a jövőre nézve javulhat, illetve 
akár stabilizálódhat. 

A társulás és a közszolgáltató között megkötendő közszolgáltatási szerződésben 
meg lehet határozni azt, hogy az egyes tagönkormányzatok vonatkozásában (a 
közszolgáltatási szerződés területi hatálya) milyen időponttól (a közszolgáltatási 
szerződés időbeli hatálya) lépjen hatályba az új szerződés, azaz ténylegesen milyen 

                                                
1 Kbt. 9. § (1) i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött 
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez 
hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben 
közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt 
gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel 
kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik; 
Kbt. 9. § (1) j) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy 
ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások 
nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők 
között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének 
legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról; 
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időponttól lássa el az új közszolgáltató az adott településen a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást. 

Ezt az időpontot össze lehet hangolni azzal az időponttal, amikor a tagönkormányzat 
a jelenlegi közszolgáltatóval a már megkötött közszolgáltatási szerződést – például 
közös megegyezéssel – megszünteti, illetve azzal az időponttal is, amikor az új 
közszolgáltató a régi közszolgáltatóval a közszolgáltatás teljesítésében történő 
közreműködésére az alvállalkozási szerződést megköti, vagy a már megkötött 
alvállalkozási szerződés hatályba lép. 

 

További lényeges körülmény, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásának fedezetét az NHKV Zrt. által a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási 
díj jelenti. A szolgáltatási díjban az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint 
az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül. 

Az integrációnak így kiemelt jelentősége van abban, hogy az új közszolgáltató a 
közszolgáltatási területen a lehető legmagasabb szolgáltatási díjat tudja elérni, 
hiszen ebből tud majd fizetést teljesíteni az alvállalkozók részére is. A szolgáltatási 
díjra vonatkozó szabályok [13/2016. (V.24.) NFM rendelet] úgy lettek kialakítva, hogy 
a fentiekben vázolt célok teljesítésére sarkallják a közszolgáltatót és az ellátásért 
felelős önkormányzatokat és társulásokat. 

Mindezekre figyelemmel kiemelt jelentősége van annak, hogy az új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakításában minden érintett – 
legyen az az új vagy a régi közszolgáltató, a települési önkormányzat - hatékonyan 
együttműködjön. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általunk javasolt társulás alapításának 
támogatásával és a szükséges határozatok meghozatalával a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási integrációja felé vezető úton az első lépést tegyék meg, melyhez 
társaságunk legjobb tudása szerint minden segítséget igyekszik megadni. 

Az alapítandó társulás társulási megállapodásának tervezetét jelen összefoglalóhoz 
csatoljuk. 

 

Üdvözlettel: 

 

ÉMRHK Nonprofit Kft. 



	

 
35 

	

 

 

Hegedűs-Csatai Andor Tamás 

ügyvezető 

	
 

 

 

 

 

 

 


