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  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. augusztus 6-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
    
Előkészítő:  Prohászka Petra önkormányzati referens 
 

Szavazás módja:  egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) 

bekezdése felhatalmazást ad a Képviselő-testület számára, hogy az önkormányzati hivatalban 

dolgozók részére igazgatási szünetet rendeljen el.  

 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglalt rendelkezések szerint az igazgatási szünet – a 

köztisztviselők vonatkozásában ajánlásként meghatározott időszaka – a nyári időszakban 2015. július 

20-tól 2015. augusztus 23-ig tart.  

 

A fentiek figyelembevételével Kakucs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2015. augusztus 

12-19. között igazgatási szünet miatt zárva tartana. Az ügyeletet telefonos elérhetőség megadása útján 

biztosítanák. 

 

Kérjük T. Képviselő-testületet, hogy az igazgatási szünetre tett javaslatot elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (……….) Határozata: 

Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendel el a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatalban 2015. augusztus 12-19. között.  

A Hivatal a megjelölt időpontban zárva tart, ügyeletet telefonos elérhetőség megadása útján 

biztosítanak. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester/jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

2015. augusztus 6-án 

megtartandó testületi ülésére 

 

Tárgy:  A DAKÖV Kft. felkérése a község víziközmű-rendszerére vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervek elkészítésére 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény III. fejezetének 4. pontja a 

víziközmű-fejlesztésről szól. A törvény 11. §-a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves 

időtávra gördülő fejlesztési terv (GFT) elkészítését írja elő, mely két részből áll: 

- felújítási és pótlási tervből és 

- beruházási tervből. 

A GFT elkészítésének és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (MEKH-

hez) történő benyújtásának határideje minden év szeptember 15-e. 

A beruházási tervet minden esetben az ellátásért felelős, vagyis az Önkormányzat készíti el és 

nyújtja be engedélyezésre a MEKH-hez. 

A felújítási és pótlási tervet – bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű 

működtetés esetében – szintén az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be. 

 

A DAKÖV Kft. felajánlotta, hogy azoknál az önkormányzatoknál, akikkel bérleti-

üzemeltetési szerződést kötött, a bérleti díj terhére, önköltségi áron elkészíti GFT-t, illetve 

benyújtja a MEKH-hez engedélyezésre.  

 

A fentiek alapján kérjük, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek: 

 

1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (08. 06.) Határozata: 

Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesztési tervének elkészítése 

tárgyában 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 

üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza 

meg, hogy a 

- Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, 

- KKCS-IV rövid kódú, 

- 11-32230-1-001-00-03 MEKH azonosító kódú 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 

 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2015 számú ajánlásában 

előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 

be a MEKH-hez. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 



2. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (08. 06.) Határozata: 

Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer gördülő fejlesztési tervének elkészítése 

tárgyában 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 

üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza 

meg, hogy a 

- Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű, 

- KKCS-SZV rövid kódú, 

- 22-32230-1-001-00-14 MEKH azonosító kódú 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 

 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2015 számú ajánlásában 

előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 

be a MEKH-hez. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (08. 06.) Határozata: 

Kakucs-Újhartyán közműves szennyvíztisztító rendszer gördülő fejlesztési tervének 

elkészítése tárgyában 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 

üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza 

meg, hogy a 

- Kakucs-Újhartyán közműves szennyvíztisztító rendszer megnevezésű, 

- UJHRT-SZVT rövid kódú, 

- 23-06293-2-001-00-07 MEKH azonosító kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata és Újhartyán Város Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2015 számú ajánlásában 

előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 

be a MEKH-hez. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. augusztus 6-i ülésére 

 

 

Tárgy: I. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési koncepciójának jóváhagyása 

II. Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai által 

megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének 

jóváhagyása,  

III. A Társulási Megállapodás módosítása a KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció keretében 

elnyert pályázat keretében megvalósuló vagyon egységes üzemeltetésére tekintettel 

 

Előterjesztő: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Előkészítésben résztvevők: ENVECON Kft. – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 pályázat 

megbízott projektmenedzser szervezet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények:  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013 júniusában KEOP-1.1.1/C pályázati kódszámmal új 

pályázati felhívást jelentetett meg a hulladékgazdálkodási eszközfejlesztési céllal 

önkormányzatok és társulások részére.  

A kiemelkedően magas – legfeljebb 95%-os - támogatási intenzitás mellett Társulásunk 

pályázat benyújtása mellett döntött. A pályázati dokumentációt és a pályázatban szereplő 

eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációt ajánlatkérési eljárásokat 

követően kiválasztott mérnöki iroda és hivatalos közbeszerzési tanácsadó állította össze, a 

pályázat elkészítéséhez szükséges adatokat a REMONDIS Dabas Kft. és a REMONDIS 

OKÖT Kft. biztosította. A pályázat benyújtásra került 2013. július végén, a hiánypótlási és 

szakmai tisztázó kérdéseket követően a Társulás pályázatát támogatásra érdemesnek 

minősítették 95%-os támogatási intenzitás mellett a K-2014-KEOP-1.1.1/C/13.-0213756/173 

iktatószámú támogató levélben, a Támogatási Szerződés megkötésére a Kormány 2014. 

december 30-i támogatói döntését követően 2015. február 16-án került sor. 

 

1. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 pályázat bemutatása  

 

A projekt keretében kiépítésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtéshez szükséges 

infrastruktúra, az alábbiak szerint: beszerzésre kerül egy kéttengelyes, 16 m3-es darus 

gyűjtőjármű daruval, valamint 13 500 db 120 literes és 200 db 1100 literes gyűjtőedény a 

lakosságnál és az intézményeknél keletkező papír, kompozit, fém és műanyag hulladékok 

begyűjtésére. (A zöldhulladékok gyűjtése házhoz menő jelleggel csak idényben, 

kampányszerűen, zsákos formában tervezett.) 

 

A szelektíven begyűjtött papír, kompozit, fém és műanyag hulladékok újrahasznosításra 

történő előkészítése érdekben egy 1850 t/év kapacitású mobil válogatósor (bálázóval együtt) 

kerül kialakításra a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központban. 

 

Szintén a Dabasi Központban egy 20 lábas konténer elhelyezésével újrahasználati központot 

hoznak létre a még használható állapotú ruhanemű, bútor és elektronikai berendezések 

hulladékká válásának megelőzése céljából. 

 

A lerakó működtetésének költséghatékonyságát egy korszerű kompaktor beszerzésével 

növelik. 

 



A hulladékgyűjtés és –kezelés informatikai fejlesztését pedig a vállalatirányítási rendszer 

fejlesztésével és gyűjtőjárat-optimalizálással biztosítják. 

 

A hulladékkeletkezés megelőzése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása 

érdekében a projekt keretében átfogó ismeretterjesztő, tudatformáló kampány tervezett. 

 

A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a REMONDIS OKÖT Kft. az üzemeltetési jog 

ellenértékeként megfizetendő koncessziós szerződés alapján, illetve NFM Önerő támogatás.  

 

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt kiegészítő elemei 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer 

továbbfejlesztésére vonatkozóan többlet támogatási kérelmet nyújtott be a KEOP Irányító 

Hatósághoz 2015. április 14-én. A kérelem elbírálását követően a Magyar Közlöny 76/2015-

ik számában megjelent A Kormány 1362/2015. (VI. 3.) Korm. határozata a KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Települési szilárdhulladék mechanikai-

biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 

Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító 

számú („Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” 

című) projektek támogatásának növeléséről. A kérelmezett támogatási összeg 290.700.000,-Ft 

volt, figyelemmel a projekt hatályos támogatási intenzitására (95%). A kiegészítő 

projektelemek 4 db új hulladékgyűjtő gépjármű, egy rakodógép, 5000 db házi komposztáló és 

az ezen eszközök beszerzéséhez szükséges jogi lebonyolítói feladatokra terjedt ki.  

 

1. táblázat: A KEOP-1.1.1/C pályázat pénzügyi terve (alapprojekt és kiegészítő projekt) 

 

Eszköz Mennyiség (db) Egységár (Ft) Összesen (Ft)

Gyűjtő járművek

Kéttengelyes16 m3-es tömörítőlapos 1 52 275 000 52 275 000

Előkezelés

Mobil válogatósor 1 54 280 000 54 280 000

Informatika

Vállalatirányítás 1 6 000 000 6 000 000

Járatoptimalizálás 1 4 000 000 4 000 000

Lerakó kihasználtság növelés

Kompaktor 1 139 000 000 139 000 000

Edények

Gyűjtőedények 120 literes 13 500 8 990 121 365 000

Gyűjtőedények 1,1 m3-es 200 81 500 16 300 000

Újrahasználati konténer 20' 1 2 300 000 2 300 000

Görgős tehergépjármű pótkocsival és daruval 

szelektív gyűjtőszigetekhez, intézményi 

konténerszállításhoz

1 62 000 000 62 000 000

3 tengelyes tömörítőlapos 20 m3-es tehergépjármű 2 49 500 000 99 000 000

Kéttengelyes kétkaros konténerszállító 1 41 000 000 41 000 000

Rakodógép 1 27 000 000 27 000 000

Komposztláda min. 400 literes 5000 15 000 75 000 000

Közbeszerzési lebonyolítása kiegészítő 

projektelemek
1 2 000 000 2 000 000

Összesen 701 520 000

Kiegészítő szolgáltatások Költség (Ft)

RMT + CBA 3 000 000

Közbeszerzési szakértő előkészítés 1 000 000

Közbeszerzési szakértő megvalósítás 2 000 000

Szemléletformálás 19 000 000

Kötelező tájékoztatás 3 000 000

Projekt management 3 000 000

Mindösszesen 732 520 000  
 

A projekt megvalósításához szükséges önerő: 

 



Teljes névleges önerő (5%) (Ft) 36 626 000 

Elnyert NFM támogatás (Ft) 18 937 500 

Ténylegesen szükséges önerő (Ft) 17 688 500 

 

A ténylegesen szükséges önerőt az NFM Önerő felhasználását követően az NHSZ OKÖT Kft-

vel megkötésre kerülő közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés alapján fizetendő 

koncessziós díj fedezi.  

 

2. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendők 

 

A KEOP-1.1.1/C pályázati felhívás részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány 

sablon kötelező mellékleteiben a következő szerepel:  

 

A pályázatra vonatkozó előírások alapján az NFM részére, mint a pályázatot felügyelő 

állami szerv részére szükséges megküldeni: „A társulás, továbbá a projektben érintett 

valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk 

az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót 

ismerik.” 

 

Figyelemmel a 2012. évi CLXXXV Tv. által indukált változásokra, az üzemeltetési koncepció 

csak 2015-ben készült el, mely jelen előterjesztés 3. fejezetében kerül ismertetésre. 

 

2.1 A megvalósíthatósági tanulmányhoz (MT) felhasznált adatok 

 

A megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítéséhez az adatokat a REMONDIS Dabas Kft., 

a REMONDIS OKÖT Kft. és a Társulás munkaszervezete biztosította az Önkormányzatok 

nevében, az MT-ben szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a pályázatot műszaki, 

pénzügyi és általános szakmai bírálati szempontok alapján támogatásra érdemesnek 

minősítették.  

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 

a KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció megvalósításának koncepcionális előkészítésére vonatkozó 

döntéseket hozott. Az alábbiakban kerül ismertetésre a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt 

üzemeltetési koncepciója.  

 

3. Üzemeltetési koncepció: 

 

I. A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása: 

 

A Társulási Tanács által meghozott döntések keretében a Társulás tagjai a jelenlegi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseik megszűntetését, valamint új 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó koncepciót fogadtak 

el, figyelemmel arra is, hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok számára 

elengedhetetlen, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében 

elnyert támogatás alapján megvalósuló eszközök üzemeltetése, valamint a közszolgáltatás 

megszervezése tekintetében olyan egységes feltételrendszert alakítsanak ki, amely 

összhangban áll az előírásokkal. 

 

Tekintettel továbbá arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.), és a végrehajtására hivatott jogszabályok rendelkezései alapján a 

közszolgáltatással érintett hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése is közszolgáltatási 

tevékenység, és a Ht. alapján csak egy közszolgáltatási szerződés köthető, a Dabas és Térsége 

Társult települések Regionális Hulladéklerakó Tulajdonközösséget képező, és a Társulásban 

tag önkormányzatok a lerakó üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszűntetését vállalták, 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon valamennyi közszolgáltatási tevékenység ellátására – 



így a Társulás települései által igénybe vett dabasi lerakó üzemeltetésére is – egy 

közszolgáltatási szerződés megkötése.  

 

Emellett a Társulás a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében megvalósuló vagyon egységes 

üzemeltetésének, a Társulás tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési 

közszolgáltatás keretében történő hasznosításának, és a projekt fenntarthatóságának 

biztosítását vállalta. Tehát a pályázat keretében megvalósuló vagyon üzemeltetése 

(hasznosítása) is a tagönkormányzatok részére közfeladatot ellátó közszolgáltató 

kötelezettségét kell, hogy képezze. Az üzemeltetési koncepciónak megfelelően a 

közszolgáltatóval szemben arányos koncessziós díj fizetési kötelezettség kerül előírásra a 

közszolgáltatási szerződésben. 

 

A dabasi lerakó üzemeltetését és a KEOP-1.1.1/C/13 keretében megvalósuló vagyon 

üzemeltetését (hasznosítását) a gyűjtés, szállítási, kezelési feladatokat mindezek alapján egy 

közszolgáltatási szerződésben kell rendezni. 

 

Kiemelendő, hogy a Társulás valamennyi tagja – kivéve Kakucs Község Önkormányzatot – 

tulajdonostárs a Dabas és Térsége Társult települések Regionális Hulladéklerakó 

Tulajdonközösségben, továbbá tag az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságban. Mindezekre tekintettel azon Önkormányzatok, melyek 

tulajdonosok a dabasi lerakóban, és az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-ben és egyben a társulás 

tagjai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 9.§ (1) bekezdés kb) pont 

alapján (ún. in house tényállás keretében) jogosultak kijelölni az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-

t közszolgáltatási feladatok ellátására öt év határozott időtartamra, mely alapján mind a lerakó 

üzemeltetését, mind a gyűjtés, szállítási feladatokat, mind pedig a KEOP-1.1.1/C/13 projekt 

kapcsán megvalósuló eszközök üzemeltetésére kijelölhető, vele az egy hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés, valamennyi szükséges feltételre kiterjedően közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül megköthető. Tekintettel arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú pályázat keretében megvalósuló vagyon a Társulás tulajdonába kerül, a 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben megvalósuló vagyonelemek 

hasznosításának, bérbe adásának feltételeire vonatkozó szerződéses rendelkezéseket a 

Társulás és a közszolgáltató között jönnek létre. Ennek megfelelően a pályázat keretében 

megvalósuló vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések a közszolgáltatási szerződés 

önálló elválaszthatatlan mellékletében szerepelnek, a közszolgáltatási szerződéssel egységet 

alkotva. 

 

Tekintettel továbbá arra, hogy jelenleg az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. látja el a gyűjtési, 

szállítási feladatokat, valamennyi olyan önkormányzat számára, amelyek tulajdonosok a 

dabasi lerakóban, és az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-ben és egyben a társulás tagjai is, ezen 

önkormányzatok esetében a gyűjtési, szállítási feladatokra vonatkozó szerződés közös 

megegyezéses megszűntetése, és az új közszolgáltató kijelölése, az új közszolgáltatási 

szerződés megkötése összehangolható. Figyelemmel továbbá arra, hogy valamennyi 

kijelölésre jogosult önkormányzat tulajdonos a dabasi lerakóban, az NHSZ OKÖT Nonprofit 

Kft-vel jelenleg fennálló üzemeltetési szerződés megszűnésének ideje is összehangolható az 

új közszolgáltatási szerződés megkötésével, amely a fentiek alapján immáron a dabasi lerakó 

üzemeltetésére is ki kell, hogy terjedjen, tekintettel arra, hogy egy közszolgáltatási szerződés 

köthető, amelynek valamennyi közszolgáltatási feladat ellátására ki kell terjednie. Az NHSZ 

OKÖT Nonprofit Kft kijelölése folytán az üzemeltetés folytonosságára tekintettel az 

üzemeltetési szerződés megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek kezelhetők, így a dabasi 

lerakóra jelenleg fennálló üzemeltetési szerződés alapján az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft által 

befizetett bérleti díj időarányos része az új közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltatót 

terhelő kötelezettségek körében rendezhető, elszámolható A dabasi lerakó üzemeltetésének 

folytonosságára tekintettel továbbá a 2012. évi CLXXXV Tv. (röviden Ht.) (korábban a Hgt.) 

rendelkezései alapján kötelező tartalékképzési kötelezettség teljesítése is folytonos maradhat, 

a közszolgáltató teljesítheti tovább az előírt tartalékképzési kötelezettséget. 

 



A jelen előterjesztés, valamint az üzemeltetési koncepció alapján a Társulás Elnöke 

gondoskodott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének előkészítéséről, 

melyet jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként a Képviselő-testület elé terjeszt. A Társulás 

felhívja a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződés érvényességéhez valamennyi az 

NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-ben részes önkormányzat határozata szükséges. Felkéri a 

Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének - mely a 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben megvalósuló vagyon 

hasznosításával (üzemeltetésével) kapcsolatos feltételeket rögzíti – aláírására a Társulási 

Tanács elnökét hatalmazza fel. 

 

Rögzítendő, hogy Kakucs, aki nem tagja az az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-nek és nem 

tulajdonos a dabasi lerakóban az üzemeltetési koncepcióban vállaltak szerint köteles eljárni, 

melynek keretében biztosítja a Kakuccsal szerződött közszolgáltató által az NHSZ OKÖT 

Nonprofit Kft. kötelező alvállalkozóként történő bevonását, a KEOP 1.1.1/C projekt 

keretében megvalósuló eszközök üzemeltetésére (hasznosítására) vonatkozó feladatok 

ellátására, a KEOP vagyon egységes üzemeltetés megvalósítása érdekében. 

 

 

II. Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása a KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció keretében elnyert pályázat keretében 

megvalósuló vagyon egységes üzemeltetésére tekintettel 

 

Tekintettel továbbá arra, hogy a KEOP-1.1.1/C projektben beszerzésre kerülő eszközök 

tulajdonjoga a Társulást illeti a Társulás tagjai egyetértettek abban, hogy a Társulási 

Megállapodás módosítása a KEOP-1.1.1/C konstrukció keretében megvalósuló vagyonra 

tekintettel indokolt, és szükséges, figyelemmel arra, hogy a pályázat keretében megvalósuló 

vagyon egységes üzemeltetésének, a Társulás tagönkormányzatai területén folyó 

hulladékkezelési közszolgáltatás keretében történő hasznosításának biztosítása szükséges. 

 

A tagok ennek érdekében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében 

megvalósuló vagyon üzemeltetésével kapcsolatban a Társulási Megállapodás keretei között 

rögzítik az üzemeltetési koncepcióval összhangban, hogy 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a mindenkor 

hatályos jogszabályi feltételeknek és előírásoknak megfelelően üzemeltetik, tartják 

fenn, hasznosítják, illetőleg adják használatba, üzemeltetésbe.  

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a Társulás 

tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására 

hasznosítják, adják üzemeltetésbe. Ennek megfelelően a tagok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekben 

megvalósuló a közszolgáltató részére átadható vagyontárgyak használatának, 

üzemeltetésének (hasznosításának) kizárólagos jogát a tagönkormányzatok számára 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat érvényes hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdálkodó szervezet részére biztosítják, 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében. 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltató részére átadható a KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekben megvalósuló vagyon részét 

képező vagyontárgyak használatának, üzemeltetésének (hasznosításának) 

kötelezettségét a tagönkormányzat által megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésben előírják. 



- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projektekben megvalósuló vagyon részét képező a közszolgáltató részére átadható 

vagyontárgyak használatát, üzemeltetését (hasznosítását) végző hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezettel szemben, az üzemeltetési 

(hasznosítási) jog ellenértékeként, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyak használatára, 

üzemeltetésére (hasznosítására) vonatkozó szerződésben díjat (koncessziós díj, 

üzemeltetési jog ellenértéke) határoznak meg, amely a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú projekt során az önkormányzatok részéről teljesítendő önrész és az 

áfa-finanszírozás fedezésére fordítható.  

- rögzítik, hogy a koncessziós díj meghatározása során figyelembe veszik a dabasi 

lerakóban (Dabas külterület 0108/2Hrsz.) tulajdonrésszel rendelkező 

önkormányzatokat a 2003. december 17. napján az NHSZ OKÖT 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.13-09-

095819, székhely: 2370 Dabas, Szent István út 133.; korábbi nevén: Rethmann-OKÖT 

Kft) megkötött szerződés megszűnésére tekintettel terhelő esetleges bérleti díj 

visszafizetési kötelezettséget. 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projekt keretében megvalósuló vagyon használatának, üzemeltetésének 

(hasznosításának) feltételeit olya módon határozzák meg, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0028 azonosító számú projekt fenntarthatósága a pályázatban megadott költség-

haszon elemzés előírásainak megfelelően biztosított legyen.   

 

Emellett a Társulás tagönkormányzatai rögzítik, hogy a kötelezettségek betartására és 

teljesítésére kötelezettséget vállalnak, a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen 

együttműködnek egymással, tudomásul veszik, hogy kötelezettségeik megszegéséért a 

támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak. 

 

Az üzemeltetési koncepció alapján az Elnök gondoskodott a Társulási Megállapodás 

módosításának előkészítéséről. A Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás a jelen előterjesztés 2. számú mellékeltét képezi, az Elnök a Képviselő-testület 

elé terjeszti, és felkéri a Tagönkormányzat Képviselő-testületét annak jóváhagyására 

 

A Társulási Megállapodás keretei között a fent rögzített kötelezettségvállalásokat a tagok 

számára kötelezővé szükséges tenni. A Társulási Megállapodás módosítása a Mötv. 88 § (2) 

bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése alapján történhet meg.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015. (…..) Határozata: 

Az OKTKT és az NHSZ OKÖT Kft. hulladékgazdálkodásával kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

„I. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési koncepciójának jóváhagyása,  

II. A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés tervezetének jóváhagyása, valamint  

III. A Társulási Megállapodás módosítása a KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció keretében elnyert 

pályázat keretében megvalósuló vagyon egységes üzemeltetésére tekintettel”  

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. A KEOP-

1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány 

sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy az 

Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-

ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő:  nem releváns 

 

2. Az Önkormányzat „A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása” tárgyú 

előterjesztésben foglaltat elfogadja, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetét jóváhagyja.  

Az Önkormányzat felhatalmazását adja, hogy a Társulási Tanács elnöke a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét aláírja és a 

Társulási Tanács soron következő ülésén az Önkormányzatot képviselő fél a Társulási 

Tanácsban azonos határozatot megszavazza. 

 

Az Önkormányzat gondoskodik az NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft-vel fennálló 

hulladékgyűjtési, szállítási, valamint a dabasi hulladéklerakó üzemeltetésére 

vonatkozó szerződéseknek az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstervezetben a feladatellátás 

kezdőidőpontjaként megjelölt határnapnak megfelelő megszüntetéséről. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

3. Az Önkormányzat „A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása” tárgyú 

előterjesztésben foglaltakat, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak 

szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015. (…..) Határozata: 

Szándéknyilatkozat az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. részére a szelektívhulladék-

gyűjtéssel kapcsolatos feladatokban való részvételre vonatkozóan 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy Kakucs 

Önkormányzata nem tagja az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-nek és nem tulajdonos a dabasi 

lerakóban – vállalja, hogy az Önkormányzat az üzemeltetési koncepcióban vállaltak szerint 

jár el. Ennek értelmében a Kakucs Önkormányzatával szerződött közszolgáltatót - a CSÉV-

KA Nonprofit Kft.-t - kötelezően bevonja, mint alvállalkozót - az NHSZ OKÖT Nonprofit 

Kft.-nek, a KEOP 1.1.1/C projekt keretében megvalósuló eszközök üzemeltetésére 

(hasznosítására) vonatkozó feladatok ellátására a KEOP vagyon egységes üzemeltetésének 

megvalósítása érdekében. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

Társulási Megállapodás 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében 

az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 

feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta Társulási 

Megállapodását és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Társulás neve: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás  

1.2. Társulás székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

1.3. Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre 

1.5. Társulás bélyegzője: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, közepén az Ország Közepe Jeltorony lenyomatával 

1.6. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, 

döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait Dabasi Polgármesteri Hivatal látja el.) 

(Mötv. 95.§ (4) bekezdés). 

1.7.A Társulás lakosságszáma: 44361 fő 

1.8. A Társulás  államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:   

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    

tevékenysége 

   A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

            013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 

            018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

            041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 



 

A társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

2. A Társulás célja és a Társulás által ellátható feladatok 

 

2.1. Szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat- és 

együttműködési rendszerének. 

2.2. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó 

önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének 

kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése önkormányzati társulás 

keretében (térségi feladatellátás). 

2.3. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. 

2.4. A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon fenntartása, üzemeltetése. 

2.5. A területfejlesztési feladatok körében: 

a) vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

b) kidolgozza és elfogadja a térség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

c) a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 

szerepel; 

d) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanáccsal, a saját térségi fejlesztési programjai 

finanszírozására és megvalósítására; 

e) pénzügyi tervet készít a térségi fejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a 

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

f) közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

g) koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

h) a térségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

i) folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési 

ügynökséggel, a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a 

fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

j) forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat, 

információkat szolgáltat a területi információs rendszernek, 

k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 

különösen azoknak a térség területét érintő intézkedéseit illetően; 

l) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 

m) képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

n) pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 



o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását; 

p) az l) és o) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. 

2.6  Közösségi buszok működtetése keretében: 

A Társulás gondoskodik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 

CII. törvény 8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásból beszerzett 

közösségi buszok működtetéséről. 

2.7. Közös építési szabályzatok és közös településrendezési tervek készítésének 

elősegítése, koordinálása 

2.8. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése. 

2.9. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági feladatok térségi szintű koordinálása, 

szervezése, ezen belül: 

a) figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét; 

b) elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és informális 

szervezetek koordinációját; 

c) elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést. 

2.10. Térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 

megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 

2.11. Bűnmegelőzési együttműködés 

2.12. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül: 

a) közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában 

b) közreműködik a térség turizmusfejlesztési koncepciójának kidolgozásában 

2.13. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése, 

kulturális örökség őrzése. 

2.14. Ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás valamint bel- és csapadékvíz-

elvezetés feladatainak összehangolása 

2.15. Térségi foglalkoztatás-politika célok összehangolása. 

2.16 Hulladékgazdálkodási területen: 

A Társulás pályázatot nyújtott be a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció 

keretében, melynek eredményeként a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt 

során hulladékgyűjtő- és kezelő, illetve hasznosító- és újrahasználati eszközök beszerzésére 

kerül sor, ezáltal a Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése valósul meg. 

 

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében megvalósuló, beszerzésre 

kerülő, vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek.  

 



Tagok a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében megvalósuló 

vagyon üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiak szerint állapodnak meg:: 

- Tagok rögzítik, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a 

mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek és előírásoknak megfelelően 

üzemeltetik, tartják fenn, hasznosítják, illetőleg adják használatba, üzemeltetésbe.  

- A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító 

számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a Társulás 

tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására 

hasznosítják, adják üzemeltetésbe. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

vagyon egységes üzemeltetésének biztosítása érdekében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0028 azonosító számú projektekben megvalósuló üzemeltetésbe átadható vagyon 

üzemeltetési feladatainak ellátását egységesen valamennyi tagönkormányzat számára 

az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

végzi mindaddig, ameddig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság látja el az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban tulajdonos Önkormányzatok számára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, érvényes hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés alapján. 

- A Társulás tagjai egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltató részére 

átadható a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekben megvalósuló 

vagyon részét képező vagyontárgyak NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot a fentiek szerint megillető használatának, 

üzemeltetésének (hasznosításának) kötelezettségét a tagönkormányzat által megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben előírják. 

- A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító 

számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező a közszolgáltató részére 

átadható vagyontárgyak használatát, üzemeltetését (hasznosítását) végző 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezettel 

szemben, az üzemeltetés jogának ellenértékeként, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyak 

használatára, üzemeltetésére vonatkozó szerződésben arányos díjat (üzemeltetési jog 

ellenértéke) határoznak meg, amely a legalább a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú projekt során az önkormányzatok részéről teljesítendő önrésznek és 

az áfa-finanszírozásának fedezetét biztosítja.  

- A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító 

számú projekt keretében megvalósuló vagyon használatának, üzemeltetésének 

(hasznosításának) feltételeit olya módon határozzák meg, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0028 azonosító számú projekt fenntarthatósága a pályázatban megadott költség-

haszon elemzés előírásainak megfelelően biztosított legyen.   

 

Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, a Tagokat terhelő 

kötelezettségek teljesítésére. 

 

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással. 

 



Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a 

vonatkozó EU előírások szerint járnak el. 

 

A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és 

korlátlan felelősséggel tartoznak. 

 

3. A Társulás szervezete és működése 

 

A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 

rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz.) a Társulási Tanács állapítja meg. Az 

SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási 

Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel. 

 

3.1 A társulás szervei 

 

a) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a 

társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e 

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

b) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 

c) A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 

megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

d) A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat és hatásköröket. 

e) A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk 

esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

f) A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal 

felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, 

jogai és kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. 

A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja 

meg a szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a 

képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.2. A társulási tanács elnöke 

 

a) A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az 

elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 

b) A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a 

társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el. 

 

3.3 A társulás az alábbi bizottságot hozza létre  

 

 Pénzügyi Bizottság 

 

1. A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 

ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. 

 

2. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell 

választani. 

 

 



Ágazati Bizottságok 

 

3. A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a 

megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás Ágazati 

Bizottságai. A Társulás dönthet ágazati bizottságok megalakításáról. 

 

4. Az Ágazati Bizottságok maximum 5 főből állnak. 

 

5. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag 

javaslatot tehet. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, 

aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A 

bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési 

ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 

A Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulás összes szavazatai 

számához viszonyított többségi szavazat szükséges. A megválasztható személyek 

számáról több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási Tanács elnöksége tagjai 

választásánál kiírt szabályzatot kell alkalmazni. 

 

Eseti Munkabizottság 

 

1. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és 

végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 

 

2. A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését 

a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a létrehozással egy 

időben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó 

szabályok szerint megválasztja. 

 

3.4. A Társulási Tanács döntései 

 

A társulási tanács döntése határozat 

A társulási tanács döntéseinek előkészítését, végrehajtásuk szervezését a társulás 

székhelyének önkormányzati hivatala, mint a társulás munkaszervezete látja el. 

A társulási tanács ülésein az önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

3.5. A döntéshozatal módja 

 

A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 

A társulás akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tagok 

jelen vannak. 

A társulási tanács érvényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 

a jelen levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A 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 

felét. 

Minősített többség: Mötv 95.§(3) a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben 

a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni 



Mötv50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez 

42.§ 

2.) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

5.) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

6.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7.) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

46.§ 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás 

az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

88.§ 

(2)A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez 

89.§ 

(2)A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 

tanácsot értesíteni kell. 

3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 

 

Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag 

képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az 

újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó 

testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a 

konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi 

kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő önkormányzat hibájából a 

társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megfizetni. 

A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat 

lakossága, a megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A társulási 

tanács tagjai számára ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlás olyan szervezési vagy más 

megoldási javaslatot tartalmaz, amelynek elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét 

hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb 

működtetéséhez szükséges paramétereket. Az ajánlás nem kötelező erejű, a 

tagönkormányzatok döntenek az ajánlásban foglaltakat elfogadásáról. 

 

4.A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 

4.1. A társulás tagjának jogai 

 

a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 

b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 

működési szabályainak kialakításában. 

c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 

d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat 

érdekeit. 

f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből. 



g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő 

határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

h) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon 

belül kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 

i) Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye 

rögzítésére. 

 

4.2. A társulás tagjának kötelezettségei 

 

a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 

megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása. 

b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 

c) A társulás határozatainak végrehajtása 

e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével 

való egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 

f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 

g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, 

információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez. 

h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 

megóvása, annak gyarapítására való törekvés. 

i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

további szabályok megtartása. 

 

 

5. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és beszámolási kötelezettsége 

 

5.1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

5.2. Költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és a székhely önkormányzat 

részvételével fenntartott Dabas Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik annak 

végrehajtásáról. 

5.3. A gazdálkodás pénzügyi forrásai: 

a) központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás 

d) saját bevétel. (bérleti díj, tagok hozzájárulása) 

c) egyéb források, (pályázatok) 

5.4.A saját bevétel meghatározó része a tagok által fizetett a feladat ellátási megállapodások 

alapján a folyó évi költségvetésben meghatározott társulási hozzájárulás. 

5.5.A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben 

költségvetési határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát 

képezik. A megállapított társulási hozzájárulást átutalással, félévente két egyenlő részletben, 

kell teljesíteni a társulás számlájára. 

A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást 

határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. 

Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a 

társulási megállapodás mellékletét képezi. A tagönkormányzat részéről az adott hónap végéig, 

a társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékéről a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal 

értesíti (polgármester, jegyző) és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési 

kötelezettségének. Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor 

következik be a késedelmembe esett önkormányzat fizetési számlájáról történő inkasszálás. 

5.6. A tagok a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dabas Város Polgármesteri Hivatalt 

a hivatal székhelytelepülésén keresztül az ellátott feladattal arányosan, külön megállapodás 

alapján, a költségvetésében meghatározott mértékig támogatják. 



5.7.A társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő 

gazdálkodási feladatokat a társulási tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján 

végzi. 

5.8.A társulás költségvetésének elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségét az Áht. 

vonatkozó előírásai figyelembe vételével kell teljesíteni. 

5.9.A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja 

költségvetési felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

5.10.A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak 

képviselő- testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács 

képviseleti joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel 

kísérik az általuk képviselt településen a társulás által ellátott tevékenysége színvonalát, és a 

településen feladatot ellátó, a társulás, vagy intézménye által foglalkoztatott szakdolgozók 

munkáját. A feladat ellátás tapasztalatairól, az észlelt esetleges hiányosságokról szükség 

szerint, illetve haladéktalanul tájékoztatja az elnököt, és a munkaszervezet vezetőjét. 

5.11.A társulás által a tag önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján az adott 

településen ellátott egyes feladatokhoz biztosított állami finanszírozás jogszabályban 

meghatározott feladatmutatóinak bármely okból (téves adatszolgáltatás, munkafegyelem 

sértés, stb.) nem teljesítése esetén bekövetkező, a Társulást terhelő esetleges visszafizetési 

kötelezettség azt a tag önkormányzatot terheli, amelyiknek illetékességi területén a 

visszafizetésre okot adó körülmény kimutathatóan keletkezett. 

 

6.A társulás tevékenysége és gazdálkodásának ellenőrzési rendje 

 

A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Pénzügyi Bizottsága végzi. 

7. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 

 

7.1.A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a társulási tanács 

elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult 

utalványozásra. 

7.2.A társulás ügykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozása, a 

kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó hivatal vonatkozó szabályzatai szerint történnek. 

 

8. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje 

 

8.1.A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 

8.2.A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani. 

8.3. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 

vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 

költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás 

megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly 

módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 

8.4.A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó 

vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat 

alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő 

elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 

használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 

biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

A Tagok a társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében, az alábbi 

vagyontárgyakat bocsátják a Társulás rendelkezésére: 



A Társulás rendelkezésére (használatába) adott ingatlanok, helyiségek, gépek, berendezések, 

felsorolása és könyv szerinti értékének megjelölése, Tag önkormányzatonként: 

A Tagok társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzatok vagyonaként kell 

nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a 

Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

9. Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 

megszüntetésének szabályai 

 

9.1. A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak 

szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon 

belül felülvizsgálják. 

9.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 

9.3. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott – 

döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles 

meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni, amit azok kötelesek tudomásul venni. 

9.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 

meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

9.5. A tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén, 

- a társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjára,- élhetnek a kiválás lehetőségével 

9.6. A társulásból kiváló tagnak az általa a társulás részére szolgáltatott, a kiválásig fel nem 

használt, tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár. 

9.7.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az 

esetben tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ez által nem veszélyezteti a 

társulás feladatainak jövőbeni ellátását. 

9.8. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással 

kötött megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 

9.9. A társulás megszűnik: 

a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 

c) törvény erejénél fogva; 

d) bíróság jogerős döntése alapján; 

 

10. Záró rendelkezések 

 

10.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 

szóló együttműködést vállalnak. a Társulást a tagok határozatlan időre de legalább. a dabasi 

hulladéklerakó bezárását követő rekultivációjának a megvalósulásáig (illetve annak hatósági 

igazolása), valamint e a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt fenntartási 

idejének lejárata időpontjáig hozzák létre. 

 

10.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi 

bíróság dönt. 

10.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 

jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

 

Záradék 

 

A társulási megállapodást a szerződő felek 2014.04.30. társulási tanácsülésen a                    

………………… ) sz. határozattal  módosították.  

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 

előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként. 



 

Dabas Város képviselő-testülete .......................................................... határozatával 

Hernád Község képviselő-testülete ...................................................... határozatával 

Inárcs Község képviselő-testülete ........................................................ határozatával 

Kakucs Község képviselő-testülete ...................................................... határozatával 

Örkény Város képviselő-testülete………………………………...……határozatával 

Pusztavacs Község képviselő-testülete ................................................ határozatával 

Táborfalva Község képviselő-testülete ................................................ határozatával 

Tatárszentgyörgy Község képviselő-testülete ...................................... határozatával 

Újhartyán Város képviselő-testülete .................................................... határozatával 

Újlengyel Község képviselő-testülete .................................................. határozatával 

 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a 

jegyzők aláírásukkal látják el. 

 

Dabas, 2015. ………. 

         Kőszegi Zoltán 

                Elnök 

1. számú melléklet 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak jegyzéke 

            Kőszegi Zoltán            Zsírosné Pallaga Mária  

             Polgármester         Polgármester 

 2370 Dabas,  Szent István tér 1/b       2376 Hernád Köztársaság út 47. 

 

                  P.H.              P.H. 

 

             dr. Gál Imre      Dr. Kendéné Toma Mária 

             Polgármester         Polgármester 

 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.              2366 Kakucs, Fő út 20.  

 

                  P.H.              P.H. 

 

            Jóri László        Kovács István 

       Polgármester       Polgármester 

2378 Pusztavacs, Béke tér 10.     2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2. 

 

                P.H. 

 

            Tóth Bertalan       Szehofner József                                             

   Polgármester                                                                 Polgármester 

 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.       2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 15.  

 

                  P.H.               P.H. 

 

            Schulcz József                   Petrányi Tamás    

    Polgármester                       Polgármester 

    2367 Újhartyán, Fő u. 21.                           2427 Újlengyel, Kossuth L. út. 69. 

 

                  P.H.               P.H 

 

 



 

2. számú melléklet 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Dabas Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér. 1/b 

 

Számlaszáma: 64400099-10918018 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Hernád Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2376 Hernád, Köztársaság út. 47. 

 

Számlaszáma: 11742032-15440660 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Inárcs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2365 Inárcs, Rákóczi u.4. 

 

Számlaszáma: 12001008-00103527-00100009 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő út. 20. 

 

Számlaszáma: 65500082-30009452-51000012 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 



TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Örkény Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391205 

 

Belépés időpontja: 2014. április 30. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Pusztavacs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2378 Pusztavacs Béke tér. 10. 

 

Számlaszáma: 11742032-15441788 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Táborfalva Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér. 1. 

 

Számlaszáma: 11742032-15441283 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi út. 15. 

 

Számlaszáma: 11742032-1531229 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 



TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újhartyán Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391236 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újlengyel Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2724 Újlengyel, Kossuth L út. 69. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391236 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött egyrészről 

Dabas Város Önkormányzat (székhelye 2370 Dabas, Szent István tér 1/b., képviseli: 

Kőszegi Zoltán polgármester);  

Hernád Nagyközség Önkormányzat (székhelye 2346 Hernád, Köztársaság út 47., képviseli: 

Zsírosné Pallaga Mária polgármester);  

Inárcs Község Önkormányzat (székhelye 2365 Inárcs, Rákóczi út 4., képviseli: dr. Gál Imre 

László polgármester); 

Pusztavacs Község Önkormányzat (székhelye: 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., képviseli: 

Jóri László polgármester);  

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat (székhelye: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1., 

képviseli: Tóth Bertalan polgármester);  

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat (székhelye: 2375, Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 

15., képviseli: Szehofner József polgármester);  

Újhartyán Község Önkormányzat (székhelye 2367 Újhartyán, Fő utca 21. képviseli: 

Schulcz József polgármester);  

Újlengyel Község Önkormányzat (székhelye 2724 Újlengyel, Kossuth utca 69. képviseli: 

Petrányi Tamás polgármester);  

Örkény Város Önkormányzat (székhelye: 2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 2. képviseli: 

Kovács István polgármester); 

mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban együttesen, mint Megrendelő, 

 

másrészről 

 

Teljes név: NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. 

Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 133. 

Cégjegyzékszám:: 13-09-095819 

Statisztikai számjel: 13102463-3821-572-13. 



Adószám: 13102463-2-13. 

KÜJ azonosító 100 740 644 

KTJ azonosító 101 226 038 

Aláírásnál képviseli: Volenszki József ügyvezető 

mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Szolgáltató  

 

együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

I. PREAMBULUM 

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv) alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe 

tartozik hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása. A hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33.§ (1) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Szolgáltatóval kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a Megrendelőként szereplő önkormányzatok a Szolgáltató 

tulajdonosai is egyben és a Szolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (Kbt.) 9 § k) pont kb) alpontjának hatálya alá tartozó szervezet, a Kbt. 9 § k) 

pont kb) alpontja alapján a jelen szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül kerül sor.  

 

3. Szolgáltató kijelenti, hogy működő gazdasági társaság, jelen szerződés aláírásakor 

nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint 

nem kezdeményezték ellene a csőd-vagy felszámolási eljárás megindítását. 

 

II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, a közszolgáltatás minőségi 

ismérvei, minősítési osztály 
 

1. A Ht. 34 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felek rögzítik, hogy a Szolgáltató 

az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről 

kiadott érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik. 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység 

ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyekkel a szerződés teljes 

hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog. 

 

2. A Ht. 34 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felek rögzítik, hogy a Szolgáltató 

az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott Minősítési törvény szerinti 

minősítéssel – mely az általa ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység minőségi ismérveit meghatározza – rendelkezik, amely a 

környezetvédelmi hatóság által előírt minősítési osztálynak megfelel. Szolgáltató 

kötelezettséget vállal, hogy a környezetvédelmi hatóság által előírt minősítési 

osztálynak a szerződés teljes hatálya alatt meg fog felelni, az erre vonatkozó minősítő 

okirattal rendelkezni fog. 

  

2.  A közfeladat terjedelme, a közfeladattal kapcsolatos nyilatkozatok 

 

1. A Szolgáltató által ellátandó közfeladat részletes meghatározása: 

 

Szolgáltató feladata a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási területen a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben – 

ideértve a Megrendelő önkormányzatok rendeleteit is - meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása, valamint a közszolgáltatási  

feladatainak ellátása keretében a jelen megállapodás 1. számú mellékletétében foglalt 



rendelkezések alapján a közszolgáltatás ellátására rendelt egyes vagyonelemek 

üzemeltetése (hasznosítása). Az érintett önkormányzat megrendelése alapján 

Szolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 

hulladék összegyűjtésére, elszállítására kezeléséről való gondoskodásra is köteles, 

külön díjazás ellenében. 

 

2. A Szolgáltató által ellátandó közfeladat pontos területi határa a 2. számú mellékletben 

meghatározott önkormányzatok rendeletében meghatározott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás területi határával megegyezik. 

 

3. Felek a  jelen szerződést 2020. április 1. napjáig terjedő határozott időre kötik azzal, 

hogy a jelen szerződés 2024. június 30. napjáig meghosszabbodik amennyiben Kbt. 9 

§ k) pont kb) alpontja szerinti feltételek továbbra is fennállnak.  

 

4. A jelen szerződés érvényes létrejötténk feltétele, hogy a 2. számú mellékletben 

felsorolt valamennyi önkormányzat képviselő-testülete a jelen szerződést kifejezetten 

elfogadja, valamint, hogy  jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltakat az 

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási 

Tanácsa határozatával kifejezetten elfogadja. Jelen szerződés érvényes létrejöttének 

feltétele, hogy a szerződést a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 

projektben Közreműködő Szervezet előzetesen jóváhagyja, figyelemmel a 4/2011. (I. 

28.) Korm. rendelet rendelkezéseire és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt 

hatályos Támogatási Szerződésére. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének és a jelen szerződés alapján 

ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kezdő időpontja 

Örkény Város Önkormányzat kivételével valamennyi 2. számú mellékletben felsorolt 

Önkormányzat esetében 2015. április 1. napja. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

hatályba lépésének és a jelen szerződés alapján ellátandó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátásának kezdő időpontja Örkény Város Önkormányzata 

esetében 2015. október 1. napja.  

 

6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt előírások betartásával a jelen 

szerződésben meghatározott teljes körű és folyamatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység ellátására kifejezetten vállalkozik. 

 

7. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 

üzemeltetési szerződés alapján részére üzemeltetés céljából átadásra kerülő vagyonra 

tekintettel, továbbá annak szükségessége esetén a rendelkezésére álló más vagyon e 

célból történő felhasználása alapján a kellő időben rendelkezni fog minden a jelen 

szerződésben foglaltak szerinti közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai, 

személyi és dologi feltételekkel, a rendelkezésükre állást követően azokat a jelen 

szerződés hatályának teljes idejére a vonatkozó jogszabályi feltételek maradéktalan 

betartásával biztosítja.  

 

8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés II.2.2. pontban foglaltak szerint területi határon 

belül valamennyi ingatlanhasználó számára a vegyes hulladék gyűjtésének céljára 

szolgáló edényzetet a Megrendelő köteles biztosítani. 

 

9. A Szolgáltató által a jelen szerződés keretében végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi 

hulladékra kiterjed.  

 

3. A közfeladat-ellátási jog ellenértéke, a közfeladat ellátási jog finanszírozásának elvei 

és módszerei 

 



1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés Preambulumában meghatározott 

közfeladat ellátásával, a jelen szerződésben foglaltak szerinti terjedelemben, a jelen 

szerződésben rögzített korlátozásokkal és feltételekkel, Szolgáltatót bízza meg. 

 

2. Felek kijelentik, hogy a szolgáltató tevékenysége hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásnak minősül, melynek igénybevétele a helyi közszolgáltatással ellátott 

területen az önkormányzatok által a közszolgáltatásba bevont ingatlan tulajdonosára, 

használójára nézve kötelező. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a 

törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek 

szerint.  

 

3. A jelen szerződés hatálybalépésekor a Ht. 91 § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 

díjakat a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási díj 

mértékét az ezt követő időszakra miniszteri rendelet határozza meg. 

 

Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás finanszírozása a közszolgáltatási díjból történik. 

A közszolgáltatási díj Szolgáltatót illeti meg és annak beszedésére is Szolgáltató 

jogosult. 

 

4. A Szolgáltató a közszolgáltatás díját negyedéves rendszerességgel jogosult beszedni. 

A díjbeszedés során szolgáltatónak a közszolgáltatási díj megfizetését az alábbi módon 

kell biztosítania a díjfizetésre kötelezettek számára: 

 

a. csekkes  

b. banki átutalás 

c. csoportos beszedési megbízás az ügyfél banki megbízása alapján 

 

5. A Szolgáltató és a Megrendelő a Magyar Közműszabályozási és Energetikai  

Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) minden olyan tájékoztatást és adatot megad, 

amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő 

és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Szolgáltató a Hivatal által megjelölt 

tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási 

kötelezettségének. 

 

6. Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított 

késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei érvényesítésére a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések 

betartásával kerülhet sor.  

 

III. A KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁN BELÜL VÉGZETT KÖZSZOLGÁLTATÁS 

FELTÉTELEI 

 

1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, általános szabályok 

 

1. A jelen szerződésben foglalt tevékenység ellátását Szolgáltató, a tevékenységét 

szabályozó jogszabályi előírások – ideértve különösen az önkormányzatok által a 

hulladékgazdálkodásra vonatkoztatott rendeleteit is –, a tevékenység vonatkozásában 

kiadott hatósági engedélyek, a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minősítési 

osztály, a jelen szerződésben foglalt rendelkezések és a hulladékgazdálkodásra 

irányadó általános szakmai előírások, szabványok alapján, továbbá a jelen 

szerződésben rögzített feltételek szerint köteles ellátni. 

 

2. A Szolgáltató köteles a hulladék ártalmatlanításáról a dabasi lerakóban (Dabas 

külterület 0108/2Hrsz.) (továbbiakban: Lerakó) történő kezeléssel gondoskodni.  

 



3. Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez jogosult közreműködő igénybevételére, 

közreműködő igénybevétele esetén köteles azonban biztosítani, hogy a 

közreműködőként igénybe vett személy, gazdálkodó szervezet megfelel az általa a 

közreműködés keretében végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek, előírásoknak. 

 

4. Amennyiben az esedékes közszolgáltatást a Szolgáltató munkavállalói vagy 

alvállalkozói, teljesítési segédei akadályoztatása miatt nem tudja elvégezni, úgy a 

Szolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a 

szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. Az 

akadályoztatás tényéről a Szolgáltató köteles az azzal érintett Megrendelő 

önkormányzatot és ingatlanhasználókat értesíteni, az akadály felmerülését követően 

haladéktalanul.  

 

2. A közszolgáltatási vagyonműködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános 

szabályai 

 

1. Szolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a közszolgáltatáshoz a 

Megrendelők által biztosított, továbbá részére a jelen szerződésben valamint annak 1. 

számú mellékletében foglaltak szerint üzemeltetésbe átadott, valaminta saját tulajdonú, 

vagy megfelelő jogcím alapján a jelen szerződés teljesítéséhez használt vagyontárgyak 

(ingatlanok, gépek berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez és a közszolgáltatás 

folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges, előírt szakmai és személyi feltételeket 

biztosítani, a szükséges létszámú és szakképzettségű szakembert alkalmazni. A 

Szolgáltató részére jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező üzemeltetési 

szerződés alapján átadott vagyonelemeken túl a közszolgáltatás teljesítéséhez 

szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosításáról, 

valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazásáról Szolgáltató 

köteles gondoskodni.  

 

3. A Lerakó üzemeltetésével kapcsolatos előírások: 

 

1. Megrendelő szavatolja, hogy a Lerakó a Megrendelőt képező önkormányzatok kizárólagos 

közös tulajdonában áll, továbbá, hogy per-, teher- és igénymentes, harmadik személynek 

nincs a területre, olyan joga, amely az üzemeltetést gátolná vagy akadályozná. 

 

2. A Szolgáltató kötelezettségét vállal, hogy a Lerakó üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 

tartós, rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő 

ellátásához szükséges valamennyi személyi, tárgyi és technikai feltételekkel mindenkor 

rendelkezik. 

 

3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a lerakó üzemeltetésének ellátásához szükséges 

környezetvédelmi hatósági engedélyekkel rendelkezik, és a Lerakó üzemeltetése során 

rendelkezni fog. 

 

4. A Lerakó üzemeltetésének közüzemi díjait Szolgáltató köteles viselni szükséges 

közüzemi szerződéseket (víz, gáz villany) saját nevében megkötni, illetőleg azok 

fenntartásáról gondoskodni, melyhez Megrendelő jelen szerződés aláírásával kifejezetten 

hozzájárul. 

 

5. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék vonatkozásában hulladéklerakó kötelező 

igénybevételét a Megrendelő tagjai rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) kötelesek 

szabályozni. 

 

6. A Lerakó karbantartási, állagmegóvási munkálatainak elvégzésére a Szolgáltató köteles, 

melynek keretében gondoskodik a Lerakó és annak belső úthálózatainak folyamatos 

tisztántartásáról, az épületek, a kerítés és az egyéb műszaki létesítmények 



karbantartásáró1, továbbá az ezzel kapcsolatos fejlesztésről. 

 

7. A Szolgáltató a jelen szerződés teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. A 

közreműködő igénybevételéhez a Megrendelő hozzájárulása nem szükséges, ennek tényét 

azonban a Szolgáltató köteles bejelenteni. 

 

8. A Megrendelő tagjainak a helyi közszolgáltatás igénybe vételét és a szolgáltatás rendjét 

szabályozó rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a jelen szerződéssel 

összhangban, a Szerződő Felek egyeztetését követően kerül sor, különös tekintettel a 

kötelezően igénybeveendő Lerakóra. 

 

9. A Szerződő Felek vállaljak, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági 

rendelkezések az üzemeltetés személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb 

követelményeit érintően a Lerakó működésével kapcsolatosan a Szolgáltatóra vagy a 

Megrendelő tagjaira bármilyen többletterhet rónak, a Felek egyeztetnek és szükség esetén 

a jelen szerződés annak megfelelően módosítják. 

 

10. Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Megrendelő – vagy az általa felkért harmadik személy 

megbízásának igazolásával – a Lerakó üzemeltetését (rendszeresen vagy belátása szerinti 

időpontban) legalább 1 munkanappal történő előzetes tájékoztatást követően ellenőrizze. 

 

11. A Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett 

hulladékkezelő létesítményben, e tevékenysége azonban nem veszélyeztetheti a 

közszolgáltatási tevékenység ellátását. 

 

12. A Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató azon többletráfordításait, melyek a 

Lerakó üzemeltetésével kapcsolatban a Megrendelő utasítása alapján merült fel. 

 

13. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt képező önkormányzatokkal, (mint a Dabas és Térsége 

Társult települések Regionális Hulladéklerakó Tulajdonközösséggel)  a Lerakó üzemeltetésére  

2003. december 17. napján megkötött szerződés (továbbiakban Lerakó Bérleti Szerződés) 

alapján a Lerakót a jelen Közszolgáltatási Szerződés hatályba lépésének napjáig is a Szolgáltató 

üzemeltette, Szolgáltató a lerakó birtokában van. Szolgáltató Üzemeltetési joga így folyamatosa  

Lerakóra Bérleti Szerződés megszűnését követően A Lerakó átadására ennek megfelelően nem 

kerül sor, Szolgáltató a Lerakó birtokában marad. 

 

14. Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályi előírások szerint céltartalékot képezni a 

rekultivációs és utógondozási, monitoringozási feladatok ellátására. Acéltartalékot olyan 

összegben köteles megképezni, melyre a közszolgáltatási díjak fedezetet nyújtanak. Felek a 13. 

pontban foglaltakkal összhangban rögzítik, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján 

megképzett rekultivációs alap az üzemeltetés jog folytonosságára tekintettel Szolgáltató 

kezelésében marad és a jelen szerződés alapján teljesítendő rekultivációs alap képzésére 

szolgál. 

 

15. Felek rögzítik, hogy a Lerakó jelen szerződésben foglaltak szerinti üzemeltetésének jogára 

Szolgáltató 38.662.939. ,-Ft összegű bérleti díj fejében jogosult, mely bérleti díj magában 

foglalja a jelen szerződés II.2.3 pontjában foglaltak szerinti meghosszabbodott határidőnek 

szerinti üzemeltetés jogát is. Felek ezzel összhangban rögzítik, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés 

alapján Szolgáltató az üzemeltetés jogáért szintén bérleti díjat fizetett, mely bérleti díjnak a 

Lerakó Bérleti Szerződés megszűnésének időpontjához viszonyított időarányos részének 

Szolgáltató részére történő visszafizetésére a Megrendelő (mint a Dabas és Térsége Társult 

települések Regionális Hulladéklerakó Tulajdonközösség) köteles. Felek mindezekkel 

összhangban rögzítik, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján a Megendelő által a 

Szolgáltatónak visszafizetendő időarányos bérleti díj összegét a jelen szerződés alapján a 

Lerakó üzemeltetési jogáért a Szolgáltató által fizetendő díjjal egyezően állapítják meg, 



tekintettel arra, hogy a jelen szerződés II.2.3. pontjában foglaltak szerinti meghosszabbított 

határidő tartama a Lerakó Bérleti Szerződés VI.1. pontjában foglaltak szerinti időtartammal 

megegyezik. Felek megállapodnak, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján a Megrendelő 

által visszafizetendő időarányos bérleti díj összegét és a jelen szerződés alapján a Lerakó 

üzemeltetési jogáért fizetendő ellenérték összegét e két követelés egymással szembeni 

beszámítása útján rendezik. Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés 

II.2.3 pontjában foglaltak szerinti meghosszabbodására nem kerül sor, úgy kötelesek egymással 

elszámolni, melynek keretében Megrendelő köteles a a Lerakó jelen szerződésben foglaltak 

szerinti üzemeltetésének jogáért a jelen pontban foglaltak szerint megfizetett díj időarányos 

részét Szolgáltató részére megfizetni. 

 

4. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek 

 

1.Megrendelő kötelezettségei: 

a) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára 

szükséges információk és adatok szolgáltatása, 

b) Együttműködik a Szolgáltatóval a településre optimalizált járat és közszolgáltatási 

terv összeállításánál.  

c) Díjmentesen biztosítja a Szolgáltatónak a települési ingatlanokhoz, azok 

használóihoz tartozó, kezelésében lévő adatokat a hulladékról szóló törvényben 

szabályozott körben 

d) Tájékoztatást ad a Szolgáltatónak új ingatlanok használatba vételi engedélyeiről, 

valamint arról, ha tudomására jut, hogy egyes ingatlanhasználók nem, vagy nem 

szabályosan veszik igénybe a hulladékkezelési közszolgáltatást.  

e) A közszolgáltatás körébe tartozó és az önkormányzat területén folyó egyéb 

hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának elősegítése, 

f) A szerződés területi hatálya alá tartozó területen működtetett különböző 

közszolgáltatások, közszolgáltatást érintő egyéb más helyi önkormányzati 

tevékenységek összehangolásának elősegítése, 

g) A Megrendelő megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltató jelen 

szerződés szerinti kizárólagos közszolgáltatási joga, illetőleg jogszabály által az 

önkormányzatok rendeleteiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatban kötelezően megállapítandó feltételek az önkormányzati 

rendeletekben rögzítésre kerüljenek. Biztosítja a Szolgáltató kizárólagos 

közszolgáltatási jogát. 

h) Megalkotja a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb helyi szabályokat 

i) Személyes helyszíni ügyfélszolgálat esetén lehetőség szerint biztosítja a 

Szolgáltató részére az ügyfélfogadáshoz szükséges helységet és az ügyfélfogadás 

módját a helyben szokásos, valamint jogszabály által előírt módon közzéteszi 

j) Térítésmentesen biztosítja, hogy a Szolgáltató a helyben megjelenő 

önkormányzati kiadványokban közfeladatának ellátása érdekében 

megjelenhessen, amennyiben az nem ró plusz terhet az önkormányzatra 

k) Biztosítja, hogy a Szolgáltató a hulladékok gyűjtését, szállítását a helyi közutakon 

elvégezhesse 

 

2. Szolgáltató általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban 

 a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenység folyamatos és 

teljes körű ellátása, 

 a részére az 1. számú mellékletben szereplő bérleti szerződés alapján átadott 

eszközök, létesítmények és berendezések körét meghaladó, a teljesítéséhez 

szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, 

valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember biztosítása,  

 a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések és karbantartások elvégzése a díjbevételeiből finanszírozható 

mértékig, 



 A Szolgáltató kötelezettsége az önkormányzatokkal, intézményekkel, 

vállalkozásokkal történő folyamatos egyeztetés hulladékgazdálkodási 

rendszerének folyamatos fejlesztése céljából. 

 a közszolgáltatás díjának mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább 

évente egyszer tájékoztatni köteles a Megrendelőt 

 Kötelezettséget vállal a teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres 

teljesítésére és a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartási rendszer 

működtetésére, 

 A jogszabályoknak megfelelő jelen szerződésben foglaltak szerinti ügyfélszolgálat 

működtetése 

 A Szolgáltató a jelen szerződés alapján, és a közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a személyes adatokra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezelheti, illetőleg 

rendelkezhet velük. 

 A Szolgáltató köteles a Megrendelői és az önkormányzati igényeket folyamatosan 

felülvizsgálni a magas színvonalú, komplex szolgáltatás nyújtása érdekében, 

továbbá az ügyfelek észrevételeit és a saját tapasztalatait a munkafolyamatokba 

visszacsatolni, az ügyfeleket megfelelően és korrekten informálni. 

 A Szolgáltató köteles az Internet hálózaton a fogyasztók tájékoztatása céljából 

honlapot működtetni.  

 

A Szolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásával kapcsolatos 

panaszok kezelésének rendjét köteles a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően kialakítani, különös tekintettel a Ht. valamint a fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvény rendelkezésire.  

 

3. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai: 

 

1. Amennyiben a Szolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja (pl. gépjármű 

meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra 

engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem 

megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a 

Szolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles az azzal érintett Megrendelőt és 

ingatlanhasználót. Az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a 

szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 

 

2. Amennyiben a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a 

Szolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy Szolgáltató nem köteles 

a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanításáról történő 

gondoskodására. 

 

3. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 

4. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 

zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 

járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, 

zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, 

amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő 

gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni. 

 

6. Szolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-

hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások  
 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását a 

Megrendelő jogosult ellenőrizni. Szolgáltató köteles közreműködni abban, hogy 



Megrendelő, vagy megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden 

dokumentumot rendelkezésre bocsát. 

 

2. Megrendelő, vagy megbízottja köteles az ellenőrzés megállapításait tárgyszerűen, a 

valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint 

– a Szolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését 

követően - a végleges jelentést Szolgáltató vezetőjének megküldeni.  

 

3. Szolgáltató jogosult az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a 

helyszínen vagy írásban 8 napon belül észrevételt tenni, és köteles az ellenőrzés 

megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről Megrendelőt írásban tájékoztatni. 

 

 

V. A KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 

1. Szerződés módosítása 

 

1. A szerződés módosítására kizárólag a felek kölcsönös megegyezésén alapuló írásos 

megállapodása alapján történhet. 

 

2. A szerződés megszűnése  

 

1. Bármelyik fél kezdeményezheti a jelen szerződés megszűntetését, ha annak 

megkötését követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja 

meg, hogy az bármelyik fél lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

2. Jelen szerződés megszűnik: 

a) A felek közös írásos megegyezésével 

b) Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  

c) Jelen szerződésben meghatározott időtartam elteltével. 

d) A jelen szerződésben foglaltak felmondásával, a felmondási idő lejártával 

 

3. A jelen szerződést a Megrendelő a jelen szerződésben, valamint a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha 

a szolgáltató 

 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan 

megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, 

 

b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan 

megsértette, vagy 

 

c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és 

környezetvédelmi hatóság által megkövetelt minősítési osztálynak megfelelő 

minősítéssel 

 

4. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha 

 

a) a Megrendelő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

kötelezettségét - a Szolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a 

Szolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljesítését; vagy 

 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba 

lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit 



úgy változtatja meg, hogy az a Szolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben 

sérti. 

 

5. A felmondási idő 6 hónap. 

 

6. A jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésének, illetőleg Megrendelő 

részéről történő felmondásának érvényességi feltétele, hogy a Megrendelőt képező 

valamennyi önkormányzat képviselő testülete ahhoz határozatával hozzájáruljon. 

 

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál 

fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen 

elszámolni, különös tekintettel az Megrendelő feladat-ellátási körébe tartozó és 

Szolgáltató által végzett közszolgáltatás más Szolgáltató általi zavartalan biztosítására.  

 

Az elszámolás keretén belül Szolgáltató köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás 

biztosításához szükséges jogszabályban előírt információkat, adatokat, dokumentumokat 

átadni a Megrendelőnek.  

 

VI. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI, MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE 

 

1. Jelen szerződés nélkülözhetetlen és elidegeníthetetlen mellékletei: 

1. számú melléklet: Üzemeltetési szerződés 

2. számú melléklet: A területi hatály alá tartozó önkormányzatok felsorolása 

3. számú mellélet: A Ht. 91 § (1) bekezdése szerint alkalmazandó díjak 

 

2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és 

annak mellékletei közötti értelmezési vita esetén, a jelen szerződésben foglaltak az 

irányadók. 

 

3. A jelen szerződésből eredő jogok és 

kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkori másik 

fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A jelen szerződésre és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései alkalmazandók. 

 

2. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, 

érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában 

a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

3. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben 

keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen 

szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat 

megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban 

kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma 

értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek 

jogszabály közérdekű adata felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek 

voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben 

ismertté, vagy megismerhetővé. 



 

4. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei 

érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági 

szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 

 

5. Jelen szerződés tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§. 

rendelkezései alkalmazandók 

 

6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljeskörű felhatalmazással 

rendelkeznek.  

 

Kelt: Dabas, 2015…………………………………… 

 

 

Hernád Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. 

képviseletében 

Volenszki József ügyvezető 

Szolgáltató 

 

 

Inárcs Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

 

 

 

 

Dabas Város önkormányzat 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

Pusztavacs Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

 

Táborfalva Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

Örkény Nagyközség Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

 

 

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

 

Újlengyel Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

Újhartyán Község Önkormányzata 

Megrendelő 

Képviseli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete 

Üzemeltetési Szerződés 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

Teljes név: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 

Székhely: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

Törzskönyvi azonosító szám 

(PIR): 

590035 

Statisztikai számjel: 15590033-8411-327-13. 

Adószám: 15590033-2-13 

Aláírásnál képviseli: Kőszegi Zoltán 

 

mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban, mint Társulás 

 

másrészről 

 

Teljes név: NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. 

Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 133. 

Cégjegyzékszám:: 13-09-095819 

Statisztikai számjel: 13102463-3821-572-13. 

Adószám: 13102463-2-13. 

KÜJ azonosító 100 740 644 

KTJ azonosító 101 226 038 

Aláírásnál képviseli: Volenszki József ügyvezető 

mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Üzemeltető 

 

együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

I. Preambulum 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Társulás eredményes pályázatot nyújtott be a „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció” keretében melynek eredményeként a 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú pályázat keretében a Társulást képező 

önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 

rendelt vagyon fejlesztése valósul meg új eszközök beszerzése eredményeként.  

 

2. A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító 

számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a mindenkor 

hatályos jogszabályi feltételeknek és előírásoknak megfelelően üzemelteti, tartja fenn, 

hasznosítja, illetőleg adja használatba, üzemeltetésbe. 

 

- A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító 

számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a Társulás 

tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására 

hasznosítják, adják üzemeltetésbe. Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a vagyon 

egységes üzemeltetésének biztosítása érdekében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú projektekben megvalósuló üzemeltetésbe átadható vagyon 

üzemeltetéséi feladatainak ellátását egységesen valamennyi tagönkormányzat számára 

az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

végzi mindaddig, ameddig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság látja el az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban tulajdonos Önkormányzatok számára a 



hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, érvényes hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés alapján. 

 

3. A Társulás egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

azonosító számú projektben megvalósuló vagyon részét képező meghatározott 

vagyontárgyak használatának, üzemeltetésének kötelezettségét a tagönkormányzatok 

által megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben előírják. 

 

4. Dabas Város Önkormányzat, Hernád Nagyközség Önkormányzat, Inárcs Község 

Önkormányzat,  Pusztavacs Község Önkormányzat, Táborfalva Nagyközség 

Önkormányzat, Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat, Újhartyán Község 

Önkormányzat, Újlengyel Község Önkormányzat, Örkény Város Önkormányzat és a 

Szolgáltató 2015 ………….. napján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

(továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) kötöttek, mely szerződésnek a jelen 

üzemeltetési szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete. 

 

5. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében megvalósuló és 

jelen szerződés alapján a Szolgáltató által történő üzemeltetés céljából átadásra kerülő 

eszközök, vagyonelemek felsorolását a jelen szerződés 1. számú melléklete 

tartalmazza (az 1. számú mellékletben felsorolt vagyon és egyes elemei együttesen a 

továbbiakban: Eszközök). 

 

6. Jelen szerződés alapján a Társulás a Szolgáltató üzemeltetésébe adja az Eszközöket, 

azok üzemeltetésére a Szolgáltató javára kizárólagos jogot biztosít. Szolgáltató 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközöket a Társulás számára ellátandó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása során üzemelteti a jelen 

szerződésben foglaltak szerint. 

 

II. A szerződés tárgya és a felek jogai és kötelezettségei 

 

1. Társulás az Eszközöket Szolgáltató részére üzemeltetésbe adja, aki azt üzemeltetni 

köteles és vállalja annak jelen szerződés alapján történő használatát és igénybevételét, 

továbbá jelen szerződésben megállapított üzemeltetési jogért fizetendő díj 

megfizetését. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a jelen szerződés 

alapján üzemeltetett Eszközöket kizárólag a jelen szerződés Társulás 

tagönkormányzatai számára általa teljesítendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatok (továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására használja. Társulás kötelezettséget 

vállal arra, hogy kizárólagos üzemeltetési (hasznosítási) jogot biztosít  Szolgáltató 

számára az Eszközökre, szavatolja, hogy más harmadik személynek olyan joga nem 

áll fenn az Eszközökön, amely annak Szolgáltató általi üzemeltetést gátolná vagy 

akadályozná. 

 

2. A Szolgáltató az Eszközöket köteles igénybe venni, üzemeltetni és a közszolgáltatás 

ellátásához használni, továbbá Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Eszközök ettől 

eltérő célú felhasználása Szolgáltató számára nem engedélyezett 

 

3. Felek megállapodnak, hogy az Eszközöket az adott Eszközök Társulás általi átvételi 

eljárásait követő 3 napon belül átadja Szolgáltató részére. A Szolgáltató az eszközök, 

átadásának időpontjától viseli a kárveszélyt. Felek kötelesek az átadás átvételi 

eljárások tényét átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzíteni, amely legalább 

tartalmazza az átvett eszközök tételes felsorolását, illetve a felek által az átadás-átvétel 

során felmerült és lényegesnek tartott további körülményeket.  

 

4. A Szolgáltató feladata az Eszközök jogszabályoknak és előírásoknak, valamint 

Társulás illetve tagönkormányzatai érdekeivel összhangban álló teljes körű, szakszerű, 

és jó gazda gondosságának megfelelő üzemeltetése, rendeltetésszerű használata, 



hasznosítása, továbbá a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó állagromlás és 

értékvesztés lehetőség szerinti megakadályozása és megelőzése. 

 

5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés szerinti tevékenysége 

ellátásához szükséges környezetvédelmi, hatósági engedélyekkel a rendelkezni fog, az 

esetlegesen szükséges jelen szerződés megkötésekor rendelkezésre nem álló 

engedélyek megszerzése érdekében az érintett eszköz átvételét követően 

haladéktalanul eljár, a megszerzett engedélyek folyamatos fenntartásáról a szerződés 

fennállása alatt gondoskodik.. 

 

6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a közszolgáltatás teljesítésére 

fogja az Eszközöket használni, igénybe venni. Szolgáltató az Eszközök feletti 

üzemeltetési, használati jogát harmadik személyre nem ruházhatja át. 

 

7. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Eszközök üzemeltetéséhez szükséges feladatok tartós, 

rendszeres, a jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak valamint a 

környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges 

személyi szakmai, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik. 

 

8. A Szolgáltató az irat átvételétől számított 3 napon belül, köteles a Megrendelőt 

értesíteni minden olyan hatósági eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy 

ajánlást tartalmaz és az Eszközökre, vagy annak valamely részére, elemére 

vonatkozik.  

 

9. A Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Társulás – vagy az általa felkért harmadik személy 

megbízásának igazolásával – az Eszközöket (rendszeresen vagy belátása szerinti 

időpontban) legalább 1 munkanappal történő előzetes tájékoztatást követően 

ellenőrizze.  

 

10. Az ellenőrzési jogosultság kiterjed az Eszközök valamennyi elemére valamint az 

azokkal kapcsolatos iratok (szerződések, feljegyzések, hatósági iratok) 

megtekintésére, illetve azok másolatának igénylésére.  

 

11. A Szolgáltató vállalja az Eszközökkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátást. 

 

12. Szolgáltató köteles a használatába vett vagyon megóvásáról gondoskodni, a vagyon 

megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Társulást írásban 

tájékoztatni. 

 

13. Az Eszközök használatának teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres 

teljesítése és a jogszabályokban, valamint a vonatkozó engedélyekben meghatározott 

nyilvántartási rendszer működtetése a Szolgáltató kötelezettsége. 

 

14. A Szolgáltató az Eszközök használatából működtetéséből, hasznosításából származó 

bevételeit valamint közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles 

nyilvántartani olyan módon, hogy az a saját vagyonával folytatott egyéb, különösen 

vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és 

ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 

 

15. Szolgáltató köteles elvégezni az Eszközök karbantartását. A Szolgáltató karbantartási 

kötelezettségének szakvállalattól elvárható gondossággal köteles eleget tenni. A 

karbantartás költségei Szolgáltatót terhelik. 

 

16. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és a jelen szerződésben 

foglalt feltételek szerinti gyakorisággal és módon az Eszközökről és annak elemeiről 

külön egységes nyilvántartást vezet.  

 



17. A Szolgáltató köteles a birtokában lévő Eszközök üzemeltetésének teljes 

időtartamára a birtokában lévő Eszközökre olyan általános vagyonbiztosítási 

szerződést kötni, amely a biztosítási esemény szerint megsemmisült, károsodott, a 

birtokában lévő Eszközök részét képező vagyontárgyak újra előállítási, pótlási 

kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít. 

 

18. A Szolgáltató köteles az üzemeltetés teljes időtartamára olyan felelősség 

biztosítást kötni, amely harmadik személyekkel, illetve általában felmerült környezeti 

károkkal kapcsolatban megfelelő fedezetül szolgál. 

 

19. Felek megállapodnak abban, hogy a bármely eszköz káresemény következtében 

történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által fizetett kártérítés a Társulást 

illeti.  

 

20. A Szolgáltató köteles minden év október 15. napjáig az általa a közszolgáltatási 

feladati ellátásához jelen üzemeltetési szerződés alapján igénybe vett Eszközöknek a 

következő év tételes illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós 

felújítási eszközpótlási és fejlesztési ütemtervére és ehhez kapcsolódóan az általa 

javasolt beruházások finanszírozásai igényére vonatkozó javaslatát elkészíteni – 

Gördülő Beruházási terv – és arról a Társulást írásban tájékoztatni. A Társulás köteles 

a Gördülő Beruházási tervet minden év november 15. napjáig írásban véleményezni. 

 

21. Felek megállapodnak abban, hogy a gördülő beruházási terv alapján megvalósuló 

pótlás, fejlesztés eredménye a Társulás tulajdonába kerül. 

 

22. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett Eszközök felújításáról, pótlólagos 

beruházásáról a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektre vonatkozó 

előírásoknak és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőn kell gondoskodni Az 

eszközpótlás mértékéről és rendezési módjáról az esetleges pótlólagos beruházásokról, 

fejlesztésekről a Társulás és a Szolgáltató az esedékesség időpontjában a hatályos 

jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően állapodik meg azzal, hogy mindezek 

fedezetét a Társulás biztosítja. 

 

III. Az üzemeltetési jog ellenértéke 

 

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Eszközök üzemeltetéséért 

egyszeri ellenértéket (továbbiakban: Díj) fizet. 

 

2. A jelen üzemeltetési szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a Díj számításának 

módját. Felek rögzítik, hogy a Díj nem haladhatja meg a nettó 30.000.000,-Ft 

összeget. 

 

3. A Díj megfizetésének módja, esedékessége: a Szolgáltató a Díjat legkésőbb 2015. 

december 31. napjáig a Társulás által a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt 

ütemezésének megfelelően kiállított számlák alapján köteles megfizetni a Társulás 

bankszámlájára történő átutalással. A Társulás köteles a számlákat legkésőbb a fizetési 

határidőt megelőző 8 nappal megküldeni a Szolgáltató részére, a késedelmes 

megküldése a Szolgáltató késedelmét kizárja. A Társulás a jelen üzemeltetési 

szerződés 2. számú mellékletében foglalt számítási mód alapján meghatározott Díjról 

jogosult a számlát kiállítani, és köteles a számla mellékleteként Szolgáltató részére 

megküldeni a Díjszámításról szóló kimutatását, mely kimutatás a számla 

érvényességének feltétele. 

 

IV. A szerződés módosítása 

 

A jelen szerződés módosítása csak írásban a felek kölcsönös megegyezése alapján 

lehetséges. 



 

V. A szerződés megszűnése 
 

1. A Szolgáltató bérleti jogviszonya az Eszközök felett a jelen szerződés I.4 pontjában 

meghatározott közszolgáltatási szerződés megszűnésével bármilyen további jogi aktus 

szükségessége nélkül megszűnik, mely jogviszony megszűnésekor a Szolgáltató köteles 

az Eszközökkel az átadás időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Társulással 

elszámolni. 

 

2. Jelen szerződést a I.4. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződés hatálya alatt 

egyik szerződő fél sem mondhatja fel.  

 

 

3. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, a 

másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a 

kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A 

szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de 

legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által 

elfogadható módon orvosolni. 

 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 

megszűnéséig, kötelesek egymással teljes körűen elszámolni bele értve az időarányosan 

visszajáró Díjjal kapcsolatos elszámolást is. 

 

5. Az elszámolás keretén belül Szolgáltató köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás 

biztosításához szükséges, valamint jogszabályban előírt információkat, adatokat, illetőleg 

dokumentumokat átadni a Megrendelőnek.  

 

VI. Vegyes és záró rendelkezések 

 

1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 

2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 

zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 

járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, 

zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek 

mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással 

sem tudnak kiküszöbölni. 

 

3. A jelen szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell 

alkalmazni.  

 

4. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint annak megsértéséből vagy értelmezéséből 

eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.  

 

5. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben 

keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag a jelen 

szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat 

megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban 

kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma 

értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat stb., amelyek 

jogszabály közérdekű adata, felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek 



voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben 

ismertté vagy megismerhetővé. 

 

6. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb 

részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági 

szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 

 

7. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 

felhatalmazással rendelkeznek. 

 

8. A szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 

jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megbízó 

kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket 

(fel)használhatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint 

átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. 

 

Mellékletek: 

 

1 számú melléklet: Üzemeltetésre átadott eszközök 

2 számú melléklet: Az üzemeltetési jog ellenértékének (Díj) számítási módja   

 

Kelt: Dabas, 2015…………………….. 

 

 

Társulás képviseletében 

 

Szolgáltató képviseletében 

Név: Kőszegi Zoltán 

Pozíció: elnök 

Név: Volenszki József 

Pozíció: ügyvezető 

 



 

Üzemeltetési Szerződés 1. számú melléklet: Üzemeltetésre átadott eszközök 

 

Eszköz Mennyiség (db) 
Bekerülési érték 

(Ft/db - nettó) 

Érték összesen (Ft – 

nettó) 

Kéttengelyes16 m3-es 

tömörítőlapos 
1 

  

Mobil válogatósor 1 
  

Kompaktor 1 
  

Gyűjtőedények 120 literes 13 500 
  

Gyűjtőedények 1,1 m3-es 200 
  

Újrahasználati konténer 20' 1 
  

Görgős tehergépjármű 

pótkocsival és daruval 

szelektív gyűjtőszigetekhez, 

intézményi 

konténerszállításhoz 

1   

3 tengelyes tömörítőlapos 20 

m3-es tehergépjármű 
2   

Kéttengelyes kétkaros 

konténerszállító 
1   

Rakodógép 1   

Komposztláda min. 400 

literes 
5000   

 



 

Üzemeltetési Szerződés 2. számú melléklet: Az üzemeltetési jog ellenértékének (Díj) számítási módja   

 

A projekt keretén belül beszerzésre kerülő eszközök és szolgáltatások költsége 

 

Eszköz 
Mennyiség 

(db) 

Egységár 

(Ft) nettó 

Összesen 

(Ft) nettó 
ÁFA Bruttó 

Gyűjtő járművek       

  Kéttengelyes16 m3-es 

tömörítőlapos 
1 52 275 000 52 275 000 14 114 250 66 389 250 

Előkezelés           

Mobil válogatósor 1 54 280 000 54 280 000 14 655 600 68 935 600 

Informatika       
  

Vállalatirányítás 1 6 000 000 6 000 000 1 620 000 7 620 000 

Járatoptimalizálás 1 3 900 000 3 900 000 1 053 000 4 953 000 

Lerakó kihasználtság növelés       
  

Kompaktor 1 139 000 000 139 000 000 37 530 000 
176 530 

000 

Edények       
  

Gyűjtőedények 120 literes 13 500 8 990 121 365 000 32 768 550 
154 133 

550 

Gyűjtőedények 1,1 m3-es 200 81 500 16 300 000 4 401 000 20 701 000 

Újrahasználati konténer 20' 1 2 300 000 2 300 000 621 000 2 921 000 

Kiegészítő projektelemek 
 

  
  

Görgős tehergépjármű pótkocsival és 

daruval szelektív gyűjtőszigetekhez, 

intézményi konténerszállításhoz 

1 62 000 000 62 000 000 16 740 000 78 740 000 

3 tengelyes tömörítőlapos 20 m3-es 

tehergépjármű 
2 49 500 000 99 000 000 26 730 000 

125 730 

000 

Kéttengelyes kétkaros konténerszállító 1 41 000 000 41 000 000 11 070 000 52 070 000 

Rakodógép 1 27 000 000 27 000 000 7 290 000 34 290 000 

Komposztláda min. 400 literes 5000 15 000 75 000 000 20 250 000 95 250 000 



Közbeszerzési lebonyolítása kiegészítő 

projektelemek 
1 2 000 000 2 000 000 540 000 2 540 000 

  
Összesen 701 420 000 

189 383 

400 

890 803 

400 

 

 

Kiegészítő szolgáltatások Költség (Ft) 

RMT + CBA 2 980 000 

Közbeszerzési szakértő előkészítés 980 000 

Közbeszerzési szakértő megvalósítás 1 980 000 

Szemléletformálás 18 980 000 

Kötelező tájékoztatás 2 980 000 

Projekt management 2 900 000 

Mindösszesen eszközök és 

szolgáltatások 
732 220 000 

 

 

 

Teljes névleges önerő (5%) (Ft) 36 611 000 

Elnyert NFM támogatás (Ft) 18 937 500 

Ténylegesen szükséges önerő (Ft) 17 673 500 

ÁFA finanszírozás költsége (kb 5% 

kamat és rendelkezésre tartási díj 

finanszírozó cég részéről 

9 469 170 

Önerő összesen (koncessziós díj) 

minimum 
27 142 670 

 

Figyelemmel arra, hogy az ÁFA finanszírozás és a kiegészítő eszközök pontos beszerzési költsége csak a vonatkozó szerződések megkötése ill. 

lezárását követően lehetséges, ezért a minimálisan szükséges önerőhöz képest 30.000.000,-Ft koncessziós keretösszeget kerül meghatározásra.



Közszolgáltatási Szerződés 2. számú melléklet: A területi hatály alá tartozó 

önkormányzatok felsorolása 

 

Hernád Község Önkormányzata 

 

Inárcs Község Önkormányzata 

 

Pusztavacs Község Önkormányzata 

 

Örkény Nagyközség Önkormányzata 

 

Újlengyel Község Önkormányzata 

 

Újhartyán Község Önkormányzata 

 

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Táborfalva Község Önkormányzata 

 

Dabas Város önkormányzat 

 

 

Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellélet: A Ht. 91 § (1) bekezdése szerint 

alkalmazandó díjak 

 

A hulladékkezelés díja: A Ht. 17.§ (5) alapján Az ártalmatlanító létesítmény üzemeltetője a 

hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és mennyisége szerint 

megállapítja és közzéteszi. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. augusztus 6-i ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés a CSÉV-KA Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
    
Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 
 

Szavazás módja:  egyszerű többség 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hevesi István, a kommunális hulladék elszállítását végző HEV-HOR Kft. ügyvezetője 

tájékoztatta a CSÉV-KA Nonprofit Kft-t működtető Csévharaszt és Kakucs Önkormányzatait, 

hogy a befolyó szemétdíjak nem nyújtanak elegendő fedezetet a hulladékok elszállítására és 

az ASA Kft-nél történő elhelyezésre, ezért kéri, hogy mindkét Önkormányzat nyújtson 

néhány hónapig havi 1.000.000 Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt a CSÉV-KA részére. 

Csévharaszt Önkormányzata már júniusban meghozta az erre vonatkozó határozatát, melyben 

2015. júniustól szeptemberig havonta átutalja a Kft. részére az 1.000.000 Ft-ot.    

Javaslom, hogy Kakucs Önkormányzata július, augusztus, szeptember és október hónapokra 

vonatkozóan nyújtson kölcsönt a Kft-nek a folyamatos működtetés biztosítása érdekében. 

 

Kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a tárgyban az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (……….) Határozata: 

A CSÉV-KA Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 

résztulajdonában lévő CSÉV-KA Nonprofit Kft (2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B) 

részére 2015. júliusától – októberéig - összesen 4 hónapon keresztül - havi 1.000.000 Ft 

összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtson.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a tagi kölcsön 

CSÉV-KA Nonprofit Kft. részére történő átutalására. 

 

Határidő:  az összeg utalására: havonta folyamatosan 

Felelős:  polgármester / pénzügyi ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2015. augusztus 6-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés települési értéktár létrehozásának lehetőségéről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 

preambulumában „az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes 

értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének 

dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A nemzeti értékek 

tárházát gazdagítják a magyarországi együttélő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek 

és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, 

közösségek értékei.”  

 

A törvény 1. § (1) bekezdésének j) pontja alapján nemzeti értéknek minősül „a magyar 

alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és 

élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és 

megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely  

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy 

meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,  

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte  

a világon,  

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához,  

megerősítéséhez”.  

 

A nemzeti értékek „csúcsán” a hungarikumok állnak, fogalmát a törvény 1. § (1) 

bekezdésének g) pontja határozza meg. A hungarikum „gyűjtőfogalom, amely egységes 

osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre 

méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 

különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye,  

ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként 

tartanak számon, vagy  

gb) amely védett természeti érték, vagy  

gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy  

gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint 

végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, 

vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül”.  

 

A törvény egyik hangsúlyos célja a nemzeti értékek összegyűjtése, dokumentálása és 

megőrzése: a Magyar Értéktár az összesítő gyűjteménye a települési, a tájegységi, a megyei, 

az ágazati, illetve a külhoni közösségek értéktárainak. Az értéktárakba nemzeti érték felvételét 

bárki kezdeményezheti. (A Magyar Értéktár összeállítása a törvény 14. §-a szerint megalakult 

Hungarikum Bizottság feladata.)  

A törvény végrehajtását szabályozó, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
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értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az 

ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a 

Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell 

azonosítani és rendszerezni:  

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve 

az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági 

termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, 

természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, 

gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 

elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét 

feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához 

kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet 

is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-

, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 

tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, 

képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen 

a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, 

nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 

szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 

testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és 

csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a 

fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai 

képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 

valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 

különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 

vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

A Kormányrendelet értelmében a települési értéktár létrehozása az adott települési 

önkormányzat joga. A megyei értéktárral kapcsolatos feladatokat alapesetben a törvény a 

megyei önkormányzat hatáskörébe utalja.  

Az önkormányzat a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátására létrehozhat 

települési értéktár bizottságot, de megbízhat települési önkormányzati intézményt, egyházi 

vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt vagy településfejlesztésben 

tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet is. 

A megyei értéktár bizottságok rendszerezik a települési értéktárak adatait, továbbá saját 

gyűjtőmunkát is végeznek. Az így elkészített megyei értéktárat a Hungarikum Bizottságnak 

küldik meg. 

Az egyes hatáskörrel rendelkező állami szervek ugyancsak rendezik saját nemzeti értékeiket 

(ágazati értéktár), és azt megküldik a Hungarikum Bizottságnak.  

Gyűjtőmunkát magyarországi és határon túli társadalmi szervezetek, csoportosulások is 

végezhetnek. Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet és csoportosulás kezdeményezheti valamely nemzeti értéke felvételét 

bármely értéktárba. 

A Hungaricum Bizottság a hozzá megküldött listákat a Magyar Értéktárba összesíti és 

rendszerezi. Külön jogszabály alapján választja ki a Magyar Értéktárból azokat az értékeket, 

melyeket hungarikummá minősít, és ennek megfelelően, amelyek a Hungarikumok 

Gyűjteményébe kerülnek. 
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A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezése szerint a települési önkormányzatoknak 

2013. június 17-ig dönteniük kellett arról, hogy élni kívánnak-e települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével.  

A korábbi képviselő-testület az 53/2013. (06. 12.) Határozatában úgy döntött, hogy nem kíván 

élni ezen lehetőséggel. 

A jogszabály értelmében, amennyiben egy település nemleges döntést hoz, azt később 

bármikor megváltoztathatja. 

Javaslom, hogy változtassuk meg az akkori döntést, és hozzuk létre a helyi értéktárunkat. 

 

Amennyiben az értéktár létrehozása mellett döntünk, életműként Rónay György munkásságát 

feltétlenül fel kellene oda vennünk, ugyanígy a „kakucsi szarkát”, mely az egyetlen 

galambfajta, amely község nevét viseli, továbbá a Kakucsi-Csernák Zoltán képviselő-társunk 

által készített monumentális alkotást, a „Trilógia”-festményt, vagy a bronzkori régészeti 

emlékeinket, leleteinket, illetve a helybeli gyümölcsökből készített kiváló pálinkákat, stb., 

mindent, ami csak ránk jellemző, rólunk szól, tőlünk ered.  

Élő alkotó életműve nem kerülhet be, csak halála után. 

 

A Korm. rendelet a települési értéktár bizottságokra vonatkozóan - többek között - az alábbi 

szabályokat tartalmazza: 

- Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

határozza meg.  

- Az értéktár bizottság  

a) legalább három tagból áll; 

b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos 

módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával 

foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; 

c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a 

helyi önkormányzat képviselő-testületének. 

(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, 

tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és 

pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja. 

A települési értéktárra vonatkozó fontosabb szabályok: 

- A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 

érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték 

fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett 

javaslatában. 

- Az értéktár bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-

e a jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

- A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a települési értéktárba való felvételéről az értéktár 

bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban 

értesíti.  

- A települési értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor a bizottság javaslatot 

tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. 

 

A fentiek alapján a Képviselő-testületnek kell döntenie az értéktár létrehozásáról, és egyúttal 

egy települési értéktár bizottságot is fel kell állítania.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatok alapján a 

döntését meghozni szíveskedjék, illetőleg tegyenek javaslatot a bizottság tagjaira.  
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1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (………...) Határozata: 

A Kakucs Települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére - települési értéktárat hoz létre Kakucs 

Települési Értéktár elnevezéssel. 

 

2.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján - létrehozza a Kakucs Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az alábbi 

személyeket választja meg:  

A Bizottság elnöke:  ………………. 

A bizottság tagjai:  ………………. 

   ………………. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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2. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (………...) Határozata: 

A Kakucs Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucs Települési Értéktár Bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el: 

 

KAKUCS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak 

alapján - a Kakucs Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 

továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A bizottság hivatalos megnevezése:  Kakucs Települési Értéktár Bizottság 

2. A bizottság székhelye:    2366 Kakucs, Fő utca 20. 

3. A bizottság létszáma:   ... fő 

4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza 

 

II. A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE 

 

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

 

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.  

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és 

júliusában) tartja.  

3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 

31.) beszámol tevékenységéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 

3. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 

előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak 

az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. 

Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 

4. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a  

www.kakucs.hu honlapon keresztül tájékoztathatja. 

5. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a 

napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 

6. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnök által felkért egyik bizottsági tag 

helyettesíti. 

7. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a 

jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja 

meg.  

8. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 

napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.  

http://www.kakucs.hu/
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9. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.  

10. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  

11. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a 

hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a 

szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz 

méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít. 

12. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 

szavazástól.  

13. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 

14. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 

15. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 

formájában hozza.  

16. A határozatokat külön - külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a KTÉBH (Kakucs 

Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.  

17. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:  

- az ülés időpontját és helyét, 

- a jelenlévők nevét, 

- a tárgyalt napirendi pontokat, 

- a tanácskozás lényegét, 

- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, 

véleményét, 

- a szavazás számszerű eredményét és  

- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

18. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

- a tárgyalt írásbeli előterjesztés, 

- az írásban benyújtott kiegészítés, 

- a jelenléti ív. 

19. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Kakucsi Polgármesteri 

Hivatal biztosítja.  

 

IV. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján 

aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő 

költségek megtérítésére jogosultak. 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

 

1. számú függelék 

  

A KAKUCS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ 

 

Kakucs Települési Értéktár Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Elnök:  ………………………………, ..................., ……………………… 

2. Tag:  ………………………………, ..................., ……………………… 

3. Tag:  ………………………………, ..................., ……………………… 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 


