
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati 

Társulása Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés 1. sz. melléklete 

Oldal: 1 / 7 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról 

módosító okirata 
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MÓDOSÍTÁSA 

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulás tagjai – a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló 

Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Megállapodás Preambulumában és I. fejezetében  
1.1.„Tiszavárkony  Község Önkormányzat Község Önkormányzata5092 Tiszavárkony 

Endre király út 37.” szövegrészt követően „Mészáros Zoltán polgármester” szövegrész 

helyébe „Hegedüs István polgármester” szöveg; 

1.2.„Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 

135.” szövegrészt követően „dr. Juhász Enikő polgármester” szövegrész helyébe 

„Markót Imre polgármester” 

1.3.„Fegyvernek Város Önkormányzata 5231 Fegyvernek” szövegrészt követően 

„Felszabadulás út 171.” szövegrész helyébe „Szent Erzsébet út 171.” szöveg; 

1.4.„Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó Almásy tér 1.” szövegrészt követően 

„Boldog István polgármester” szövegrész helyébe „Keresztes Péter Pál polgármester” 

szöveg; 

1.5.„Örményes Község Önkormányzata5222 Örményes Felszabadulás út 16.” 

szövegrészt követően „Fürj Jánosné polgármester” szövegrész helyébe „Török Tamás 

polgármester”szöveg; 

1.6.„Tiszapüspöki Község Önkormányzata 5211 Tiszapüspöki Fő út 93.” szövegrészt 

követően „Polgár István polgármester” szövegrész helyébe „Bander József 

polgármester”szöveg; 

1.7.„Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve Petőfi tér 1.” szövegrészt követően 

„dr. Szabó Zoltán polgármester” szövegrész helyébe „Vida Tamás 

polgármester”szöveg lép. 

 

A Megállapodás I. fejezetében a „Rákóczifalva Város Önkormányzata 5085 

Rákóczifalva Szabadság tér 2.” szövegrészt követően „Krizsán József polgármester” 

szövegrész helyébe „Kósa Lajos polgármester” szöveg lép. 

 

2. A Megállapodás I. fejezete első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 

„A Társulás neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: 

Társulás)” 
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3. A Megállapodás II. fejezetének cím alatti szöveghelyébe a következő bekezdés lép:„A 

Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától határozatlan 

időtartamra, de legalább a vonatkozó pályázatok, beruházási szakaszának befejezését 

követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.” 

 

4. A Megállapodás IV. fejezete a „IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI” címet 

követően az alábbi bekezdéssel és alcímmel egészül ki: 

„Jelenleg a Társulás a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező 

hulladékgazdálkodási feladataihoz kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg: 

1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása” 

 

5. A Megállapodás IV. fejezete kilencedik bekezdését követően az alábbi alcímmel 

egészül ki: 

„2. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és 

eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása” 

 

6. A Megállapodás IV. fejezete a következő szöveggel egészül ki: 

„A Tagok rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Szerződések szerinti - 

vagyontárgyak vonatkozásában - intézkedések megtételére, tulajdonosi döntések 

meghozatalára a tagönkormányzatok polgármesterei jogosultak, illetve kötelezettek. 

Tagönkormányzatok vállalják ez ehhez szükséges jogszabályok szerinti döntések 

meghozatalát. 

 

A Tagok rögzítik, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére a Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer (ISPA beruházás) keretében létrejött vagyontárgyak 

(Lerakó, Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények) rendelkezésre állását – a 

Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű kivételével - az 

NHSZ Kétpó Kft., mint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) 

Ht. 42. § (2) szerinti hulladékkezelő útján valósítják meg. 

 

A Tagok rögzítik, hogy a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató 

mű tekintetében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazzák fel a 

vagyontárgyak működtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a 

szerződés megkötésére azzal, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére 

biztosítani kell a rendelkezésre állás biztosítását. 

 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének 

további fejlesztése 

 

A Ht. 92. § (1) bekezdése alapján a 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a 

háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék 

újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött 

mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A 

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés 

hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA 

projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az 

anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé 

vált a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel. 
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A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, 

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában, 

melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok benyújtására 

meghatározott határidő első napján „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító 

Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte. 

A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatók részére a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító 

számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt útján létrejött vagyontárgyak rendelkezésre állását 

Hasznosító útján valósítják meg a vonatkozó Társulási döntések alapján.” 

 

7. A Megállapodás V. fejezete a „V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ 

ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI” címet követően az alábbi alcímmel 

egészül ki:  

„1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása 

tekintetében” 

 

8. A Megállapodás V. fejezete a hetedik bekezdést követően az alábbi alcímmel egészül ki: 

„2.Hulladéklerakók rekultiválása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA 

Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása, valamint azok 

rendszerének további fejlesztése tekintetében” 
 

9. A Megállapodás V. fejezete tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik bekezdéseinek 

számozása „1.)”, „2.)” és „3.)” pontokról „2.1.”, „2.2.” és „2.3.” pontokra módosul. 

 

10. A Megállapodás V. fejezete a tizennegyedik bekezdését követően az alábbi szöveggel 

egészül ki: 

„Tagok rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú „Szolnoki térségi 

regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címmel 

(továbbiakban KEOP 1.1.1/C projekt) keretében a 2014. május 21-én megkötött 

Támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP 

1.1.1/C projekt célja: a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

továbbfejlesztése illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és informatikai fejlesztések 

révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások 

helyettesítésére. 

 

Tagok rögzítik, hogy a KEOP 1.1.1/C projekt megvalósítása alatt és a fenntartási időszak 

végéig egymással együttműködnek, kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, a 

megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely a támogatási szerződés, társulási 

megállapodás, valamint további kötelezettségvállalásaik megszegéséhez vezetne. 

 

A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi 

terület és költségvetés) a Támogatási szerződés részét képező megvalósíthatósági 

tanulmányban foglaltak szerint történik. 
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A KEOP 1.1.1/C projektre a továbbiakban – azon rendelkezések kivételével, mely 

kifejezetten ezen projektre vonatkozik – a Társulási megállapodás egyéb rendelkezései, a 

Társulás és tagok határozataiban foglaltak értelemszerűen irányadóak.” 

 

11. A Megállapodás VI. fejezete harmadik bekezdését követően az alábbi szöveggel 

egészül ki: 

„A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendje szerinti tevékenysége: 

5. Környezetvédelem 

0510 Hulladékgazdálkodás 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051070 Használt eszköz bontása 

0530 Környezetszennyezés csökkentése 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek” 

 

12. A Megállapodás XII. fejezete A) pontja hetedik bekezdését követően az alábbi 

szöveggel egészül ki: 

„Az önkormányzati társulás jogi személy (Mötv. 87. §), de saját vagyonnal csak akkor 

rendelkezik, ha a tagjai a társulási megállapodásban, tekintettel arra, hogy a társulás 

működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon, 

így döntenek. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás - a Társulási Megállapodás IV. fejezete szerinti - 

működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon 

- figyelemmel a Tagok KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat 

indításához szükséges intézkedésekről szóló, 2014. februárjában hozott képviselő-testületi 

határozataira - a Társulás vagyonát képezik a KEOP 1.1.1/C projekt keretén belül 

beszerzett vagyonelemek. A vagyonelemek számviteli aktiválását a Társulás végzi. A 

Társulás megszűnése esetén a vagyonelemek lakosságszám-arányosan illetik meg a 

Tagokat. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 

kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 

veszélyeztetné a társulás további működését.” 

 

13. A Megállapodás XII. fejezete C) pontja utolsó bekezdésében a „Remondis Kétpó 

Hulladékgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe az „NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási 

Kft. (névváltozás előtt Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft)” szöveg lép. 

 

14. A Megállapodás XVI. fejezete az alábbi szöveggel egészül ki: 

„Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó pályázatok 

dokumentumaiban, különösen a Támogatási Szerződésekben, Megvalósíthatósági 

Tanulmányokban foglaltak az irányadók.” 
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15. A Megállapodásban: 

1. az „elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „alelnök”szöveg, 

2. a VII. fejezet A./ pont 12. bekezdésében az „bármely tag összehívhatja” 

szövegrész helyébe „a korelnök hívja össze” szöveg; 

3. a VII. fejezet A./ 22. bekezdésében „az ülésen választott levezető 

elnök”szövegrész helyébe „a korelnök” szöveg; 

4. valamint a XVI. fejezetében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 

szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” 

szöveg lép. 

 

Szolnok, 201….. ……………... 

 

 

 

____________________________________________ 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Abony Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Túrkeve Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Fegyvernek Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Újszász Város Önkormányzata 
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____________________________________________ 

Rákóczifalva Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Kenderes Város Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Tószeg Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Kengyel Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Szajol Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Jászkarajenő Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
 

 

 

____________________________________________ 

Tiszatenyő Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Tiszavárkony Község Önkormányzat 
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____________________________________________ 

Tiszajenő Község Önkormányzata 

 

 

____________________________________________ 

Örményes Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Szászberek Község Önkormányzata 
 

 

 

____________________________________________ 

Kétpó Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Kuncsorba Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

 

 

 

____________________________________________ 

Vezseny Község Önkormányzata 

 

 

 


