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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 
Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2008. december 22-én (hétfő) de. 8 órai 
kezdettel, az önkormányzat tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános   
 ü l é s é r õ l.    
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek 
László, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Molnárné Mészáros 
Ágnes, Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Puskás László, Ricska Zsolt, Suhaj 
István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselők 
  
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző,   

          Dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző 
 
Meghívottként jelen voltak: Szandiné Pál Ágnes  
                 
A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő 
képviselőből 15 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.  
 
Tóth András 
Az írásos meghívóban szereplő napirendeket javasolom a mai ülés napirendjére.  Van-e eltérő 
javaslat?  Ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval)  elfogadta és az alábbi napirendi pontot állapította meg: 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ Előterjesztés a „Játékvár Bölcsőde” intézményvezetőjének megbízásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 

           Száma: 3-330/2008.  
           Előadó: Tóth András polgármester 

 
2./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-328/2008.  
            Előadó: Puskás László alpolgármester 
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3./ Előterjesztés „4912. számú összekötő út melletti gyalog és kerékpárút I. ütem építése” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 

      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
            Száma:3-333/2008.  
            Előadó:  Tóth András polgármester 

 
4./ Előterjesztés Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-334/2008.  
      Előadó:  Tóth András polgármester 
 
5./ Előterjesztés 3000  adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 

ellátása” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálásáról 

      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
            Száma:3-335/2008.  

      Előadó:  Tóth András polgármester 
 

 
 1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés a „Játékvár Bölcsőde” intézményvezetőjének megbízásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 

           Száma: 3-330/2008.  
           Előadó: Tóth András polgármester 

 
Tóth András 
Köszöntöm a megjelent pályázót és köszönöm, hogy hozzájárult a nyilvános ülésen való 
tárgyaláshoz. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, illetve az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a határozat-tervezet elfogadását. Van-
e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs  a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki támogatja a 
határozat-tervezetet?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

282/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
A „Játékvár” Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ a „Játékvár” Bölcsőde intézményvezetői feladatának ellátásával - 2009. február 01. - 2014. 
január 31. napig terjedő időtartamra - Szandiné Pál Ágnes 4244. Újfehértó, Madách Imre u. 5. 
szám alatti lakost bízza meg. Szandiné Pál Ágnes közalkalmazotti besorolása, és  
illetményének meghatározása valamint magasabb vezetői illetménypótlékának megállapítása 
a Kjt., vonatkozó rendelkezései alapján történik.  
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2./ felkéri a jegyzőt, hogy a pályázót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§. (13) bekezdése alapján 
értesítse ki. 
 
 

Felelős: polgármester, jegyző 
      Határidő: azonnal 
 
Puskás László és Gyerménné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-
testület létszáma 17 főre változott.  
 
2. napirendi pont megtárgyalás 
2./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-328/2008.  
            Előadó: Puskás László alpolgármester 

 

Juhász Istvánné megérkezett az ülésterembe így a képviselő-testület létszáma 18 főre változott. 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítése nincs az előterjesztőnek. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és nem 
támogatta egyik határozat-tervezetet sem. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. számú határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezet 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

283/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1.   Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának Módosító Okiratát a határozat melléklete szerint. 
 
2.   Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 
 Melléklet a 283/2008. (XII.22.) számú határozathoz 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

1. §.  
 

A Társulási Megállapodás preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 
Amely létrejött a jelen Társulási Megállapodás 1. Számú mellékleteként csatolt listában 
feltüntetett önkormányzatok között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 
(Ötv.) 41. § (1) bekezdése szerinti adott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. Törvény („Társulási tv.) 16. §-a alapján az alábbi 
feltételek és kikötések alkalmazása mellett: 

2.§ 
A Társulási Megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A Társulás neve, székhelye, működési területe: 
1.1. A Társulás neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
2.2. A Társulás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
 

3.§ 
A Társulási Megállapodás 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
2. A társulás működésének időtartama: A társulás határozatlan időtartamra alakul. 

4.§ 
 

A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulási Megállapodás 3.1. alpont első bekezdését a tagok törölni rendelik. 
 
A Társulási Megállapodás 3.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
3.2. A 3.1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Társulás feladatai az 
alábbiak: 

3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer 
felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek 
begyűjtése, összefogása. 
3.2.2 A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtése 
érdekében pályázat benyújtása az Európai Unió Kohéziós Alap, és az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, KEOP 
1.1.1.„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek fejlesztése" valamint a 
KEOP 2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű 
rekultivációs programok elvégzése" program keretében. 
3.2.3. A tag-önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, 
kölcsönös tájékoztatás biztosítása, valamint szakmai tanácsadás nyújtása. 
 
 
 
 

A Társulási Megállapodás 3. pontjának 3.3. alpontja új tartalommal kerül megszövegezésre: 
 
3.3. A 3.1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a tag-önkormányzatok 
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feladatai: 
 

  3.3.1.  Tagok kijelentik, hogy a projekt megkezdését követően mindent megtesznek 
annak megvalósítása érdekében. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
keletkező szilárdhulladék elhelyezésére és kezelésére a projekt megvalósításával 
kialakított rendszert veszik igénybe,  melyek megfelelnek a KOHÉZIÓS  ALAP 
támogatási   elveknek   és   a  közszolgáltatási   szerződésre   vonatkozó  jogszabályi 
feltételeknek. 

  3.3.2.   Tagok  a  projekt  megvalósítása  érdekében  kölcsönösen  együttműködnek 
egymással, az érintett térségek egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett 
elveket betartják, nem akadályozzák a projekt megvalósítását, és az elkészült 
rendszer működését. 

  3.3.3.   Tagok az önkormányzati hatáskörbe tartozó hatósági, és rendeletalkotási 
eljárásuk során minden tekintetben gyors, a Társulás céljait szolgáló döntéseikkel 
biztosítják a projekt megvalósítását. 

  3.3.4.  Tagok vállalják, hogy a települési szilárdhulladék ártalmatlanításáról szóló 
önkormányzati rendeletükben a Társulás által javasolt helyszínt (létesítményt) jelölik 
meg lerakóhelyként. 

  3.3.5.   Tagok vállalják, hogy a hulladék-közszolgáltatói díj összegét a Társulás 
határozataival és az egyes támogatási szerződésekkel összhangban állapítják meg 
akként, hogy az fedezetet nyújtson működéssel kapcsolatban felmerülő költségekre, 
és a  kötvénykibocsátásból  származó  adósságszolgálatra  is.   A közszolgáltatási  díj 
megállapítása során az árak megállapításáról szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni. 

   3.3.6.  Tagok vállalják, hogy a Társulás tagdíját éves költségvetésük tervezése során 
figyelembe veszik, és a tagdíjat, valamint esetleges egyéb fizetési kötelezettségüket 
a Társulás által meghatározott határidőben teljesítik. 

 
A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbi 3.4. alponttal egészül ki: 
 
3.4. A Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság (15-09-071361) a Társulás által megvalósítani tervezet Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer l- szakasz, mint 
projekt megvalósításához szükséges önerő megvalósítása céljából 2.000.000.000,- Ft-nak azaz 
kétmilliárd  forintnak  megfelelő   CHF.ben  (svájci  frankban)   denominált,   Észak-
AlföldiKörnyezetgazdálkodási Kft. I. kötvény elnevezésű kötvényt bocsátott ki, melyet 
kizárólag az ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cg: 01-10-
0410054) jegyzett le. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 

 
3.4.1.  a fenti kötvény futamideje társulási tagságukat folyamatosan fenntartják, a 
társulási tagságot nem mondják fel; 
3.4.2. arra az esetre, ha az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság    a    kötvény-kibocsátásból    eredő    fizetési    kötelezettségét    
valamely tagönkormányzatnak felróható okból nem teljesíti, az adott 
tagönkormányzat vagyoni hozzájárulásával   arányos   összeg   erejéig   -   a   többi   
tagönkormányzattal   nem egyetemlegesen - fizetési kötelezettséget vállal az ERSTE 
Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság javára, 
3.4.3.    a   megvalósítani   tervezett   Szabolcs-Szatmár-Bereg   Megyei   Regionális 
Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer projekt keretében felépülő hulladék-kezelő 
létesítmények   üzemeltetési  jogát   legalább   a   kötvény   futamidejére   a   
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hatályos jogszabályoknak megfelelően létrejött megállapodás alapján a Társulás 
kizárólagos tulajdonában   álló   Észak-Alföldi   Környezetgazdálkodási   Korlátolt   
Felelősségű Társaság részére engedi át. 
 

A Társulási Megállapodás eredeti 3.3 alpontjának számozása - rendelkezéseink változatlan 
fenntartása mellett - 3.5. alpontra változik. 
 
A Társulás Megállapodás új 3.6. alponttal egészül ki: 
 
3.6. A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben 
meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ában meghatározott kötelezően 
ellátandó közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési 
(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az 
alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi. 
 
A Társulás Megállapodás új 3.7. alponttal egészül ki: 
 
3.7. Az alaptevékenység szakágazati besorolása: Szakágazat száma:                900200 
megnevezése:              Hulladékgyűjtés kezelés 
Szakfeladat megnevezése: 90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
 
A Társulás Megállapodás új 3.8. alponttal egészül ki: 
 
3.8.  A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése 
érdekében, alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 
 

5.§ 
A Társulási megállapodás 4. pontja változatlan tartalommal hatályban marad.. 

6.§ 
 

A Társulási Megállapodás 5.3. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik.  
 
A Társulási Megállapodás 5.4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.4.  A társulás, mint költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje a jelen Társulási 
Megállapodás 7.2. pontjában írottak szerint történik. 
 

7.§ 
 

A Társulási Megállapodás 6.2.2.. alpont címének elnevezése az alábbiak szerint módosul:  
 
 
 
6.2.2. Uniós és nemzeti támogatások 
 
A Társulási Megállapodás 6.3. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
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6.3.  A Társulás bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a 
kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani. 
A Társulás számlavezető pénzintézete és bankszámlaszáma: 
ERSTE Bank Hungary Nyrt: 11600006-00000000-25255180 
 
A Társulási Megállapodás 6.4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6.4.   A Társulás költségvetése jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzéséről a 
Társulás 5 tagú Pénzügyi Bizottsága (bővebben lásd 8.3. pont) útján gondoskodik.. További 
szakmai ellenőrzéscéljából a Társulási könyvvizsgálót választhat. 
 
A Társulási Megállapodás új 6.5. alponttal egészül ki: 
 
6.5. Az önkormányzatok által a társulás bevételei vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség 
nem teljesítése esetén a fizetési határidőt követő 15 naptól a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat, mint a Társulási tv. 18. § (2) bekezdése szerinti székhely önkormányzat, 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Amennyiben a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint székhely önkormányzat, nem tesz eleget a 
Társulás   felé  vállalt  fizetési  kötelezettségének,  úgy  a  Társulási  Tanács   új   székhely 
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszó) nyújtson be. 
 

8.§ 
 

A Társulási Megállapodás 7.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1. Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás legfőbb közös döntéshozó szerveként 
társulási Tanácsot hoznak létre. Valamennyi társult önkormányzat a társulási tanácsba egy 
tagot delegál: a társult önkormányzat polgármesterét, vagy képviselő testületének 
(közgyűlésének) tagját. 
 
A Tanács tagjait megillető szavazati arány mértékét a megállapodás 6. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan időtartamra egy elnököt és két elnök-helyettest 
választ. 
 
A Társulási Megállapodás 7.1.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1.2. A Társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
a)  döntés minden olyan - a projektcélok megvalósításán kívül eső - jogügylet megkötéséről, 
amelyben a Társulás legalább 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forint összeg 
erejéig vállal kötelezettséget. 
 
 
b)  a Pénzügyi Bizottság tagjainak, a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek, a 
Közbeszerzési   Bizottság   és   a   Szakmai   Tanácsadó   Testület   tagjainak   megválasztása, 
visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, 
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c) javaslat a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott tagsági díj, vagyoni hozzájárulás 
eltérő mértékének megállapítására, 
 
d) javaslat a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapítására, 
 
e) javaslat a tag önkormányzat Társulásból történő kizárására, 
 
f) javaslat a Társulási Megállapodás módosítására, 
 
g) javaslat a Társulás megszüntetésének elhatározására, 
 
h) a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása,  
 
i) egységes díjpolitika meghatározása, 
 
j) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, vezető 
tisztségviselőjének megválasztása, visszahívása; ezen gazdálkodó szervezet üzleti tervének, 
éves beszámolójának elfogadása. 
 
A Társulási Megállapodás 7.1.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1.3.  A Társulási tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente 4 (négy) alkalommal 
tartja. A Társulási tanács első ülését az adott év február 15. napjáig kell összehívni. A Tanács 
ülését minden esetben össze kell hívni, ha 
 
a) a Társulási Megállapodás 7.1.2. pontjában meghatározott kérdéskörben kell dönteni; 
b)  a Társulás bármely tagjának - napirendet és a hozzátartozó előterjesztést is tartalmazó - a 
tanácsülést legalább 15 nappal megelőzően megküldött írásbeli indítványára, 
c) a közigazgatási hivatal erre vonatkozó kezdeményezésére. 
 
A Társulási megállapodás 7.1.4. alpontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
A Társulási megállapodás 7.1.5. alpontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
 A Társulási megállapodás 7.1.6. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1.6.  A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint 
felével rendelkező képviselő - illetőleg teljes bizonyító erejű, az adott Társulási tanácsülésre 
vonatkozó meghatalmazással igazolt helyettese - jelen van. 
 
A Társulási megállapodás 7.1.7.alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1.7.  A Társulási tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A társulási tanács a 
jelenlévő képviselők által leadott szavazatok kétharmados szótöbbségével határoz a jelen 
szerződés 7.1.2. b), d), e), f), g), h), i) j) pontjában meghatározott kérdésekben. 
 
A társulási tanács működése során az Ötv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott minősített 
többségre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdése 
szerinti zárt ülés szabályai is alkalmazandók. 
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A Társulási megállapodás 7.1.8. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1.8.  A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a 
napirendjére venni  azt az  indítványt,  amelyet bármely tag  a Társulási  Tanács  ülését 
megelőzően 8 (nyolc) nappal írásban javasol. A társulási tanács ülését az elnök, távollétében 
az elnökhelyettes vagy a társulási tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze, és vezeti. 
A Társulási Tanács ülésén abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplő napirendi 
pont, ha a társulási tanács  ülésén valamennyi  tag képviselve  van,  és  valamennyien 
hozzájárulnak a napirendi pont megtárgyalásához. 
 
A Társulási megállapodás 7.1.9. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1.9.  A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal 
vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, bármely 
képviselő kérdésére vonatkozóan válaszadási írásban, és szóban válaszadási joguk van. 
 
A Társulási megállapodás 7.1.10. alpontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
A Társulási megállapodás 7.1.11. alpontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.1. harmadik - utolsó - bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
7.2.1. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének megszűnéséig tart.A 
Társulási tanács tagjai sorából három elnökhelyettest választ. Az elnök helyettesítésének 
rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az elnökhelyettesek 
megbízatásának időtartamára az elnök megbízatására vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.2. alpontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
 A Társulási megállapodás 7.2.3. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.2.3. Az Elnök munkáját, a Társulás gazdálkodási tevékenységének ellátására költségvetési 
intézményt állít fel. 
 
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogköröket az Elnök gyakorolja. 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az 
irányadók. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.4. alpontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.5. alpontjának második bekezdése az alábbiak szerint változik: 
7.2.5. Az Elnök: 
a)         irányítja és ellenőrzi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását; 
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b)        szervezi, összehangolja és megteszi a projekt végrehajtásához szükséges - a Társulási 
Tanács hatáskörébe nem tartozó - intézkedéseket; 
 
c)         előkészíti és összehívja a Társulási Tanács üléseit; 
 
e)        évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről és a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
 
A Társulás feladatainak ellátása érdekében - külön okiratba foglalt közhasznúsági 
szerződésben meghatározott feltételek szerint - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Társasággal köt 
szerződést a projekt Támogatási Szerződésében meghatározott, a Társulás, mint 
kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. 
 
Az Elnök ellátja továbbá mindazon feladatokat, melyeket a Társulási Tanács előír számára. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.6. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.2.6.  Az Elnök a hasonló tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével a 
 
A Társulási megállapodás 7.2.7. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.2.7. Az elnök köteles  a jelen Társulási Megállapodás 7.2.5. b) pontja alapján tett 
intézkedéseiről a Társulási Tanács soron következő ülésén a tagok részére beszámolni. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.8. alpontjának változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
 A Társulási megállapodás 7.2.9. alpontja új tartalommal kerül megszövegezésre: 
 
7.2.9.  Az Elnök a Társulási Tanács által tárgyalt és elfogadott, a Társulás tevékenységéről 
készített beszámolót köteles a tagönkormányzatok képviselő testületeinek megküldeni. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.10. alpontja új tartalommal kerül megszövegezésre: 
 
7.2.10. Az Elnök a Társulás közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntéshozatal előtt köteles 
a Közbeszerzési Bizottság véleményét kérni. 
 
A Társulási megállapodás 7.2.11. alpontja új tartalommal kerül megszövegezésre: 
 
7.2.11. Az Elnök nem lehet: 
 
a)   a Pénzügyi Bizottság tagja, 
b)   a Szakmai Tanácsadó Testület tagja, 
c)   a Közbeszerzési Bizottság tagja. 
Az Elnökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Elnökhelyettesekre is alkalmazni 
kell. 
A Társulási megállapodás 7.3.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.3.1.  A Társulási Tanács az elnök előterjesztése alapján háromévente Pénzügyi Bizottságot 
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választ. 
 
A Társulási megállapodás 7.3.2. alpontjának az alábbiak szerint módosul: 
 
7.3.2.  A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás költségvetésének jogszabálya szerinti 
ellenőrzéséről, mely feladatkör ellátása során a Pénzügyi Bizottság jogosult 
 
a)   folyamatosan ellenőrizni a Társulás gazdálkodását; 
b) a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, készleteit, szerződéseit és 
bankszámláit megvizsgálni; 
c)   a Társulás költségvetését, vagyonkimutatását, valamint a Társulás tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek éves beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását az adatok 
valódisága és a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség szempontjából megvizsgálni és 
erről a Társulási Tanácsnak jelentést tenni. 
 
A Társulási megállapodás 7.3. alpontja 7.3.3. alponttal egészül ki: 
 
7.3.3.   A   Pénzügyi   Bizottság  köteles   a   Társulási   Tanács   haladéktalan   összehívását 
kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási Megállapodásba ütköző vagy a Társulás érdekeit 
sértő intézkedést vagy mulasztást tapasztal.  
 
A Társulási megállapodás 7.3. alpontja 7.3.4. alponttal egészül ki: 
 
7.3.4 A Társult Önkormányzatok tíz százalékának írásbeli indítványára a Pénzügyi Bizottság 
köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést lefolytatni. 
 
A Társulási megállapodás 7.4 alpontjának - első és harmadik bekezdésének - szövege az 
alábbiak szerint módosul, utolsó bekezdését pedig a tagok törölni rendelik: 
 
7. 4. Szakmai Tanácsadó Testület 
 
A Társulás a jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése 
érdekében tizenkét tagból álló Szakmai tanácsadó testületet hoz létre, melynek tagjait az 
Elnök előterjesztése alapján a Társulási Tanács választja meg három évre. 
 
A Szakmai Tanácsadó Testület tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása 
esetén, az új tag megbízatása a Szakmai Tanácsadó Testület eredeti megbízatásának 
időtartamáig tart. 
 
A Társulási Tanács, valamint az Elnök és Elnökhelyettesek a Társulás működése során 
felmerülő és általuk lényegesnek minősített szakmai kérdés megvitatása érdekében a Szakmai 
Tanácsadó Testülethez fordul. 
 
A Társulási megállapodás 7.5. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 
7.5. Közbeszerzési Bizottság 
 
A Társulás a jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak megvalósítása 
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során lefolytatásra kerül közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos véleményezési és 
konzultációs feladatok ellátására öt főből álló Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. 
 
A Közbeszerzési Bizottság tagjait az Elnök előterjesztése alapján a Társulási Tanács választja 
meg három évre terjedő időtartamra. 
 
A Közbeszerzési Bizottság tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása 
esetén, az új tag megbízatása a Közbeszerzési Bizottság eredeti megbízatásának időtartamáig 
tart. 
 
A Közbeszerzési Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társulás 
közbeszerzési szabályzata tartalmazza. 
 
A Társulási megállapodás 7.6. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.6. Felügyeleti szerv 
 
A Társulás tagjai a jelen megállapodás elfogadásával az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 
30.) Korm. Rend 13. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Társulás felügyeleti 
szerveként a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közgyűlését jelölik ki. 
 

9.§ 
 
A Társulási megállapodás 8 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
8. A Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök 
 
A Társulás tagjait képező önkormányzatok az Ötv. 9. § (3) bekezdése és a Társulási tv. 20. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át - önkormányzati 
rendeleteik egyidejű módosítása mellett - az alábbi feladat- és hatásköröket: 
 -    hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, 
-     a szolgáltatások, kiviteli munkák és eszközbeszerzések pályáztatása és szerződések 
      megkötése, 
-     a projekt megvalósításának esetére a közszolgáltatói szerződés megkötése. 
 

10. § 
 

A Társulási megállapodás 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
9. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
9.1. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács javaslata alapján az 
önkormányzatok döntenek. A Társuláshoz kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi 
feladatok ellátása céljából olyan megyei, avagy megyehatáron túli önkormányzat képviselő 
testülete csatlakozhat, amely a jelen társulási megállapodást magára nézve teljes mértékben 
kötelezőnek ismeri el, és amellyel a műszaki kapcsolat már jelenleg is fennáll vagy 
kialakítható. A Társulásban résztvevő képviselő testületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz való csatlakozáshoz. 
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11. § 

 
A Társulási megállapodás 10.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
10. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 
 
10.1. Jelen Társulási megállapodás megszűnik: 

 
a)   valamennyi tag elhatározásával, 
b)   ha a tagok száma két fő alá csökken, 
c)   bíróság jogerős döntése alapján, 
d)   ha a Társulás jelen megállapodásban meghatározott feladatát teljesítette. 

 
A Társulási megállapodás 10.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
10.2.  A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
A Társulási megállapodás 10.3. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
10.3.  A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségéért vagyoni hozzájárulásuk 
arányában a tagok tartoznak felelősséggel jelen megállapodás 7.2.1. pontjában foglaltak 
figyelembevételével. 
 
A Társulási megállapodás 10.4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
10.4.  Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a 
beruházás   megvalósítása   érdekében  önként   vállalják,   hogy   a   törvényben   biztosított 
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezettel 
történt egyeztetést követően élnek. 
 
A Társulási megállapodás 10.5. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 
10.5.  Amennyiben a tag tagságát - a jelen társulási megállapodás 3.4. pontjában írottak 
ellenére - az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság által 
kibocsátott Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. I. kötvény futamideje alatt felmondja, 
akkor a tag Társulásból történő kilépése hatálybalépésének feltétele, hogy a kilépő tag tagsági 
jogviszonya  megszűnésének  napján  a  Társulás  (vagy  a  kötvény  kibocsátó)   fennálló 
tartozásából a tagra a Társulás javára teljesített vagyoni hozzájárulásával arányos rész 
vonatkozásában az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel elszámolt. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.6. alponttal egészül ki: 
 
10.6.  A Társulási megállapodást a tagok részéről felmondani - a jelen megállapodás 3.4. 
pontjában írottakra is figyelemmel - a Társulási törvényben foglaltak betartásával, a naptári év 
utolsó napjával - dec. 31-ei hatállyal lehet. A társulási megállapodás felmondásról szóló 
minősített többséggel hozott döntést a képviselő testület legalább három hónappal korábban 
köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondás esetén a tag a felmondásról szóló 
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döntése meghozatalát megelőzően köteles figyelembe venni a jelen társulási megállapodásban 
és a projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződésekben foglaltakat is. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.7. alponttal egészül ki: 
 
10.7.  A Társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő 
testületek mindegyikének  minősített többséggel hozott határozata  szükséges.  Tagok  a 
beruházás   megvalósítása   érdekében   önként   vállalják,   hogy   a   törvényben   biztosított 
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezettel 
történt egyeztetést követően élnek. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.8. alponttal egészül ki: 
 
10.8.  A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
felmondásával  a  Társulásnak  okozott  kár  teljes  körű  megtérítésére.   Ezen  kártérítési 
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra 
vonatkoztatják. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.9. alponttal egészül ki: 
 
10.9.   Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni 
hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a 
Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett 
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a 
teljes önrész erejéig kiegészíteni. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.10. alponttal egészül ki: 
 
10.10.  A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal és a Társulással 
szemben érvényesíteni a Kohéziós Alap, illetve az állami (cél/címzett) támogatások útján 
kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a pályázatot benyújtó Társulás részére juttatták. 
Köteles viszont tagsági jogviszonya megszűnésétől számított 60 napon belül elszámolni 
minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett. Az 
elszámolás során a tag által befizetett önrészt figyelembe kell venni. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.11. alponttal egészül ki: 
 
10.11.   A Társulásból kilépő tagok kilépésük esetén a program keretében megvalósuló 
hozzájárulásukra nem tarthatnak igényt, az azon kívüli hozzájárulásuk ellenértékére csak 
olyan mértékben és formában tarthatnak igényt, hogy az a Társulás további működését ne 
veszélyeztesse. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.12. alponttal egészül ki: 
 
10.12.  A Társulás tagjainak több mint fele minősített többségével hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával - dec. 31-ei napjával - kizárhatja azt a tagot, amely a jelen 
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, ismételt felhívásra, határidőben nem tesz eleget. 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával 
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felhívni az érintett képviselő testületet az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A tagsági díj 
késedelmes megfizetése esetén a mulasztó tag az elmaradt tagdíjon felül a késedelem 
időszakára vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi 
kamat megfizetésére köteles, kivéve ha a tagdíjfizetési késedelem vis maior körülmény miatt 
következett be. 
 
A Társulási megállapodás 10. pontja új 10.13. alponttal egészül ki: 
 
10.13.  A tag felmondására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
 

12. § 
 

A Társulási megállapodás jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal 
továbbra is hatályban maradnak. 
 
Nyíregyháza, 2008. december 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Megállapodása 

(az időközi módosítással egységes szerkezetben) 
 

Amely létrejött a jelen Társulási Megállapodás 1. számú mellékleteként csatolt listában 
feltüntetett önkormányzatok között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(Ötv.) 41. § (1) bekezdése szerinti adott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. Törvény („Társulási tv.) 16. §-a alapján az alábbi 
feltételek és kikötések alkalmazása mellett: 
 
1./ A Társulás neve, székhelye, működési területe: 
 
1.1.   A Társulás neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás 
 
1.2. A Társulás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
 
1.3. Működési terület: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.  
 
2/ A társulás működésének időtartama: 
 
A társulás határozatlan időtartamra alakul. 
 
3/ A Társulás feladata, tevékenységi köre, tagsága 
 
3.1. A Társulás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési 
hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, 
az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és 
technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások 
megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók 
rekultivációs munkáit. 
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3.2. A 3.1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Társulás feladatai az 
alábbiak: 
 

3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer 
felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek 
begyűjtése, összefogása. 

   3.2.2 A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtése 
érdekében pályázat benyújtása az Európai Unió Kohéziós Alap, és az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, KEOP 
1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek fejlesztése" valamint a 
KEOP 2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű 
rekultivációs programok elvégzése" program keretében.3.2.3. A tag-
önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös 
tájékoztatás biztosítása, valamint szakmai tanácsadás nyújtása. 

 
3.3. A 3.1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a tag-önkormányzatok 
feladatai: 

 
3.3.1.  Tagok kijelentik, hogy a projekt megkezdését követően mindent megtesznek 
annak megvalósítása érdekében. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a keletkező 
szilárdhulladék elhelyezésére és kezelésére a projekt megvalósításával kialakított 
rendszert veszik igénybe, melyek megfelelnek a KOHÉZIÓS  ALAP támogatási   
elveknek   és   a   közszolgáltatási   szerződésre   vonatkozó  jogszabályi feltételeknek. 
 
3.3.2.   Tagok  a  projekt  megvalósítása  érdekében kölcsönösen  együttműködnek 
egymással, az érintett térségek egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett 
elveket betartják, nem akadályozzák a projekt megvalósítását, és az elkészült rendszer 
működését. 
 
3.3.3.  Tagok az önkormányzati hatáskörbe tartozó rendeletalkotási eljárásuk során 
minden tekintetben gyors, a Társulás céljait szolgáló döntéseikkel biztosítják a projekt 
megvalósítását. 
 
3.3.4.  Tagok vállalják, hogy a települési szilárdhulladék ártalmatlanításáról szóló 
önkormányzati rendeletükben a Társulás által javasolt helyszínt (létesítményt) jelölik 
meg lerakóhelyként. 
 
3.3.5.   Tagok vállalják, hogy a hulladék-közszolgáltatói díj összegét a Társulás 
határozataival és az egyes támogatási szerződésekkel összhangban állapítják meg 
akként, hogy az fedezetet nyújtson működéssel kapcsolatban felmerülő költségekre, és a  
kötvénykibocsátásból   származó  adósságszolgálatra  is.   A  közszolgáltatási  díj 
megállapítása során az árak megállapításáról szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni. 
 
3.3.6.  Tagok vállalják, hogy a Társulás tagdíját éves költségvetésük tervezése során 
figyelembe veszik, és a tagdíjat, valamint esetleges egyéb fizetési kötelezettségüket a 
Társulás által meghatározott határidőben teljesítik. 
 

3.4. A Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt 
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Felelősségű Társaság (15-09-071361) a Társulás által megvalósítani tervezet Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladák-gazdálkodási rendszer I- szakasz, mint 
projekt megvalósításához szükséges önerő megvalósítása céljából 2.000.000.000,- Ft-nak azaz 
kétmilliárd forintnak megfelelő CHF.ben (svájci frankban) denominált, Észak-Alföldi 
Környzetgazdálkodási Kft. I. kötvény elnevezésű kötvényt bocsátott ki, melyet kizárólag az 
ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cg: 01-10-0410054) jegyzett 
le. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 

 
3.4.1. a fenti kötvény futamideje társulási tagságukat folyamatosan fenntartják, a 
társulási tagságot nem mondják fel; 
3.4.2. arra az esetre, ha az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 
Társaság    a    kötvény-kibocsátásból    eredő    fizetési    kötelezettségét    valamely 
tagönkormányzatnak felróható okból nem teljesíti, az adott tagönkormányzat vagyoni 
hozzájárulásával   arányos   összeg   erejéig   -   a   többi   tagönkormányzattal   nem 
egyetemlegesen - fizetési kötelezettséget vállal az ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság javára, 
3.4.3.    a   megvalósítani   tervezett   Szabolcs-Szatmár-Bereg   Megyei   Regionális 
Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer projekt keretében felépülő hulladék-kezelő 
létesítmények   üzemeltetési  jogát   legalább   a  kötvény   futamidejére   a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően létrejött megállapodás alapján a Társulás kizárólagos 
tulajdonában   álló   Észak-Alföldi   Környezetgazdálkodási   Korlátolt   Felelősségű 
Társaság részére engedi át. 
 

3.5. A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerben az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve 
feladatok teljesítését tűzte ki célul: 
 
- nagy kapacitású regionális hulladéklerakó telep létesítése, Nagyecsed és Kisvárda   
 települések térségében, valamint a nyíregyházi lerakó bővítése, 
- regionális hulladékkezelő központok (hulladékválogatók) létesítése a három, fent 
meghatározott regionális hulladéklerakó telepen, 
- hulladék    átrakó    állomások    létesítése    Vásárosnamény,    Újfehértó,    Csenger, 
Fehérgyarmat, Nyírbátor településeken, 
- 14 komposztáló telep és építési törmelék lerakó létesítése Nyíregyháza, Nagyecsed, 
Kisvárda,   Tiszavasvári,   Ibrány,   Szakoly,   Vásárosnamény,   Újfehértó,   Csenger, 
Fehérgyarmat, Nyírbátor, Demecser, Barabás, Tiszaszentmárton településeken, 
- hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítése, 
- a korszerű hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök (járművek) beszerzése, 
- a régió területén található 194 db régi hulladéklerakó telep rekultivációja, a részletes 
felsorolást jelen Társulási Megállapodás 2. számú Melléklete tartalmazza. 
 
A projekt teljes várható bruttó megvalósítási költsége 34,075 Milliárd Forint. 
 
3.6. A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben 
meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ában meghatározott kötelezően 
ellátandó közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési 
(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az 
alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi. 
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3.7. Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 
Szakágazat száma:                900200 
megnevezése:                Hulladékgyűjtés kezelés 
Szakfeladat megnevezése: 90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
 
3.8. A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése 
érdekében, alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 
 
4./ A Társulás tagsága: 
 
A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági 
kapcsolatban álló települési, megyei önkormányzat, amelynek képviselő-testülete és 
közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben 
megfogalmazottak szerint a társulásba való belépés mellet dönt és a társulási 
megállapodásban és az alapító okiratban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára 
nézve kötelezőnek fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a társulás 
munkájában, a tagdíjat költségvetésében tervezi és azt befizeti. 
 
A Társulás tagjai elfogadják, hogy a Társulásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat mint tag részt vegyen, így a Megyei Önkormányzat a Társulás tagja, de a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint a Társulás tagja a Társulás céljának 
megvalósításával összefüggésben megszerzendő vagyonából és vagyoni értékű jogaiból nem 
részesedik és a tagsági díj fizetésére sem kötelezett. Mindezekre tekintettel a Társulás tagjai 
tudomásul veszik, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Társulási Tagként 
a Társulásban semmilyen gazdasági érdekeltséggel nem rendelkezik, azonban a program 
megvalósítása érdekében tevékenysége kifejtése okából a Társulási Megállapodás 6. Számú 
mellékletében megjelölt szavazati jog illeti meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat, mint a Társulás tagja kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy a jelen 
Társulási Megállapodással megvalósítandó program létrehozásában és működtetésében 
közreműködik, ahhoz minden rendelkezésre álló segítséget megad és az általa biztosítható 
feltételeket a Társulás rendelkezésére bocsátja. 
 
5.1 A Társulás jogállása 
 
5.1.  A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény   16-18.   §-aiban   foglaltaknak   megfelelően   a   Társulás   önállóan   gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
 
5.2.     A    Szabolcs-Szatmár-Bereg    Megyei    Szilárdhulladék-gazdálkodási    Társulás    az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet  15.  § (1) 
bekezdés a.) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkező, 14. § (1) bekezdés a.) pontja alapján önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
5.3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. 
 
5.4.  A társulás, mint költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje a jelen Társulási 
Megállapodás 7.2. pontjában írottak szerint történik. 
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7. § 
 

6./ A Társulás vagyona, gazdálkodása 
 
6.1.  A társulás vagyona a program megvalósítása során szerzett vagyonból, és Társulást 
megillető  vagyoni  értékű jogokból   áll,   amelyek  a Társulás  céljainak  megvalósítását 
szolgálják. 
 
6.2. A Társulás bevételei: 
 
6.2.1. A tagsági díj: 
 
A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni. A 
Társulás valamennyi tagja a lakosság aránya szerinti nagyságú tagsági díjat fizet. A tagsági díj 
mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező önkormányzatonként a lakosság 
arányában, a jelen szerződés 5. Számú mellékletét képező számítási mód szerint kerül 
megállapításra. A tagsági díj a Társulás működési költségeinek fedezetére szolgál. A 
gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. 
A költségek ismeretében a Társulási tanács kezdeményezi jogosult ettől eltérő mértékben a 
tagsági díjat megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával. 
Amennyiben a tagsági díj a Társulás működési költségeinek fedezetére nem elegendő, a 
Társulási Tanács kezdeményezi a tagdíjat megemelését a Társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek jóváhagyásával. 
 
Amennyiben a megemelt tagdíj fizetését nem minden tag vállalja, egyes tagok a működési 
költségek fedezetére az őket terhelő tagdíjtól eltérő vagyoni hozzájárulás teljesítését 
vállalhatják. Ebben az esetben a 10.4. pontban meghatározott a Társulás tulajdonában álló 
vagyon, a többi tagtól eltérő mértékű befizetést vállaló tagot vagyoni hozzájárulás arányában 
illeti meg. A vagyoni hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács külön határozatában köteles 
rögzíteni. 
 
A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 napon 
belül, majd évente folyamatosan, minden év március 31-ig kötelesek a tagsági díjat 
megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. 
 
A társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagdíjat) 
költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
 
6.2.2. Uniós és nemzeti támogatások 
 
Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatinak teljesítése érdekében a 3.2. pontban 
meghatározott támogatásokat pályázza meg a Társulás, melynek elnyerése esetén teljes 
egészében a Társulás, melynek elnyerése esetén teljes egészében a Társulás bevételét képezi, 
melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira használhatja fel. 
 
A Társulás bevételét képezi továbbá egyéb belföldi céltámogatás, melyet a Társulás pályázat 
útján nyerhet el. 
 
6.2.3. Egyéb bevételek   a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből 
származó saját bevételek, 
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b)   a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 
c)   alapítványoktól és pályázati úton szerzett működési és fejlesztési bevételei. 
 
6.3.  A Tárulás bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a 
kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani. 
A Társulás számlavezető pénzintézete és bankszámlaszáma: 
ERSTE Bank Hungary Nyrt: 11600006-00000000-25255180 
 
6.4.   A Társulás költségvetése jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzéséről a 
Társulás 5 tagú Pénzügyi Bizottsága (bővebben lásd 8.3. pont) útján gondoskodik.. További 
szakmai ellenőrzéscéljából a Társulási könyvvizsgálót választhat. 
 
6.5. Az önkormányzatok által a társulás bevételei vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség 
nem teljesítése esetén a fizetési határidőt követő 15 naptól a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat, mint a Társulási tv. 18. § (2) bekezdése szerinti székhely önkormányzat, 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Amennyiben a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint székhely önkormányzat, nem tesz eleget a 
Társulás   felé  vállalt  fizetési  kötelezettségének,   úgy  a  Társulási  Tanács   új   székhely 
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszó) nyújtson be. 
 
7./ A Társulás szervezete 
 
A Társulási Tanács a Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait képező önkormányzatok 
által delegált képviselőkből áll. Határozatai a meg nem jelen tagokra is kötelezőek. 
Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat- és 
hatáskörben. 
 
7.1. Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás legfőbb közös döntéshozó szerveként 
társulási Tanácsot hoznak létre. Valamennyi társult önkormányzat a társulási tanácsba egy 
tagot delegál: a társult önkormányzat polgármesterét, vagy képviselő testületének 
(közgyűlésének) tagját. 
A Tanács tagjait megillető szavazati arány mértékét a megállapodás 6. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan időtartamra egy elnököt és három elnök-
helyettest választ. 
 
7.1.2. A Társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
a) döntés minden - a projektcélok megvalósításán kívül eső -jogügylet megkötéséről, 
 
b)  a Pénzügyi Bizottság tagjainak, a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek, a 
Közbeszerzési   Bizottság   és   a   Szakmai  Tanácsadó   Testület  tagjainak   megválasztása, 
visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, 
 
c) javaslat a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott tagsági díj, vagyoni hozzájárulás 
eltérő mértékének megállapítására, 
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d) javaslat a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapítására, 
 
e) javaslat a tag önkormányzat Társulásból történő kizárására, 
 
f) javaslat a Társulási Megállapodás módosítására, 
 
g) javaslat a Társulás megszüntetésének elhatározására, 
 
h) a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, i) 
egységes díjpolitika meghatározása, 
 
j) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, vezető 
tisztségviselőjének megválasztása, visszahívása; ezen gazdálkodó szervezet üzleti tervének, 
éves beszámolójának elfogadása. 
 
7.1.3.  A Társulási tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente 4 (négy) alkalommal 
tartja. A Társulási tanács első ülését az adott év február 15. napjáig kell összehívni. 
A Tanács ülését minden esetben össze kell hívni, ha 
a) a Társulási Megállapodás 7.1.2. pontjában meghatározott kérdéskörben kell dönteni; 
b) a Társulás bármely tagjának - napirendet és a hozzátartozó előterjesztést is tartalmazó - a 
tanácsülést legalább 15 nappal megelőzően megküldött írásbeli indítványára, 
c) a közigazgatási hivatal erre vonatkozó kezdeményezésére. 
 
7.1.4. A Társulási Tanács ülését az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően az Elnök- hívja 
össze írásban. A Tanács Elnöke bármely tag kérelmére az ülést - a napirend megjelölésével -
köteles összehívni 
 
7.1.5.   A Társulási tanács tagjait alkotó valamennyi képviselőt megillető szavazati jog 
mértékét a jelen szerződés 6. számú melléklete állapítja meg. 
 
7.1.6.  A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint 
felével rendelkező képviselő - illetőleg teljes bizonyító erejű, a képviselő-testület, mint tag 
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő - jelen van. 
 
7.1.7. A Társulási tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A társulási tanács a 
jelenlévő képviselők által leadott szavazatok kétharmados szótöbbségével határoz a jelen 
szerződés 7.1.2. b), d), e), f), g), h), i), j) pontjában meghatározott kérdésekben. A társulási 
tanács működése során az Ötv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott minősített többségre 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdése szerinti zárt 
ülés szabályai is alkalmazandók. 
 
7.1.8.  A Társulási Tanács ülésének napirendjét a Tanács határozza meg az elnök javaslata 
alapján, azonban köteles a napirendjére venni azt az indítványt, amelyet bármely tag a 
Társulási Tanács ülését megelőzően 8 (nyolc) nappal írásban javasol. A társulási tanács ülését 
az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy a társulási tanács által felhatalmazott képviselő 
hívja össze, és vezeti. A Társulási Tanács ülésén abban az esetben tárgyalható a meghívóban 
nem szereplő napirendi pont, ha a társulási tanács ülésén valamennyi tag képviselve van, és 
valamennyien hozzájárulnak a napirendi pont megtárgyalásához. 
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7.1.9.  A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal 
vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, bármely 
képviselő kérdésére vonatkozóan válaszadási írásban, és szóban válaszadási joguk van. 
 
7.1.10.    A   Tanács   üléséről  jelenléti   ívet   valamint  jegyzőkönyvet   kell   készíteni.   A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt 
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott 
döntéseket. 
 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott 
személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a közigazgatási hivatalnak 15 napon belül 
megküldi. 
 
7.1.11.  A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek 
beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, valamint a 7.3. pontban foglalt 
pénzügyi ellenőrzés eredményének értékeléséről. 
 
 
7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete 
 
7.2.1.  A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 7.1.2. b) pontban 
foglaltaknak megfelelően, az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, 
megbízatásának megszűnéséig tart. 
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. 
 
7.2.2.    A   Társulási   tanács   tagjai   sorából   három   elnökhelyettest   választ.   Az   elnök 
helyettesítésének rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az 
elnökhelyettesek megbízatásának időtartamára az elnök megbízatására vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 
 
7.2.3. A Társulás gazdálkodási tevékenységére az államháztartás működéséről szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 97.-98. § kell megfelelően alkalmazni. 
 
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogköröket a költségvetési szerv vezetője 
gyakorolja. 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az 
irányadók. 
 
7.2.4.   A Társulási Tanács jogosult kétharmados szótöbbséggel az Elnök visszahívására 
valamint új Elnök választására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon 
belül az ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnöknek átadni és vele teljes elszámolást 
készíteni. 
 
7.2.5. Az Elnök: 
 



 23 

a) irányítja és ellenőrzi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását; 
 
b) szervezi, összehangolja és megteszi a projekt végrehajtásához szükséges - a Társulási     
    Tanács hatáskörébe nem tartozó - intézkedéseket; 
 
c) előkészíti és összehívja a Társulási Tanács üléseit; 
 
e) évente legalább  egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről 
és a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
 
A Társulás feladatainak ellátása érdekében - külön okiratba foglalt közhasznúsági 
szerződésben meghatározott feltételek szerint - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Társasággal köt 
szerződést a projekt Támogatási Szerződésében meghatározott, a Társulás, mint 
kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. 
 
Az Elnök ellátja továbbá mindazon feladatokat, melyeket a Társulási Tanács előír számára. 
 
7.2.6.  Az Elnök a hasonló tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével a Társulásnak okozott károkért a polgári 
jog szabályai szerint felel. 
 
7.2.7.   Az elnök köteles  a jelen Társulási Megállapodás  7.2.5.  b) pontja alapján tett 
intézkedéseiről a Társulási Tanács soron következő ülésén a tagok részére beszámolni. 
 
7.2.8.  Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a 
Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási 
Tanács ülését a lemondásától számított 15 napon belül összehívni, amely megválasztja az új 
Elnököt. Az Elnök lemondásával az Elnökhelyettesek megbízatása nem szűnik meg. 
 
7.2.9.  Az Elnök a Társulási Tanács által tárgyalt és elfogadott, a Társulás tevékenységéről 
készített beszámolót köteles a tagönkormányzatok képviselő testületeinek megküldeni. 
 
7.2.10. Az Elnök a Társulás közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntéshozatal előtt köteles 
a Közbeszerzési Bizottság véleményét kérni. 
 
7.2.11. Az Elnök nem lehet: 
 
a)   a Pénzügyi Bizottság tagja, 
b)   a Szakmai Tanácsadó Testület tagja, 
c)   a Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
Az Elnökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Elnökhelyettesekre is alkalmazni 
kell. 
 
7.3. Pénzügyi Bizottság 
 
7.3.1.  A Társulási Tanács az elnök előterjesztése alapján háromévente Pénzügyi Bizottságot 
választ. 
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7.3.2.  A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás költségvetésének jogszabálya szerinti 
ellenőrzéséről, mely feladatkör ellátása során a Pénzügyi Bizottság jogosult 
 

a)   folyamatosan ellenőrizni a Társulás gazdálkodását; 
b)   a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, készleteit, szerződéseit és 
bankszámláit megvizsgálni; 
c)   a Társulás költségvetését, vagyonkimutatását, valamint a Társulás tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek éves beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását az adatok 
valódisága és a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség szempontjából megvizsgálni 
és erről a Társulási Tanácsnak jelentést tenni. 
 

7.3.3.    A   Pénzügyi   Bizottság   köteles   a   Társulási   Tanács   haladéktalan   összehívását 
kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási Megállapodásba ütköző vagy a Társulás érdekeit 
sértő intézkedést vagy mulasztást tapasztal. 
 
7.3.4. A Társult Önkormányzatok tíz százalékának írásbeli indítványára a Pénzügyi Bizottság 
köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést lefolytatni. 
 
7.4. Szakmai Tanácsadó Testület 
 
A Társulás a jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése 
érdekében tizenkét tagból álló Szakmai tanácsadó testületet hoz létre, melynek tagjait az 
Elnök előterjesztése alapján a Társulási Tanács választja meg három évre. 
 
A Szakmai Tanácsadó Testület tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása 
esetén, az új tag megbízatása a Szakmai Tanácsadó Testület eredeti megbízatásának 
időtartamáig tart. 
 
A Társulási Tanács, valamint az Elnök és Elnökhelyettesek a Társulás működése során 
felmerülő és általuk lényegesnek minősített szakmai kérdés megvitatása érdekében a Szakmai 
Tanácsadó Testülethez fordul. 
 
7.5. Közbeszerzési Bizottság 
 
A Társulás a jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak megvalósítása 
során lefolytatásra kerül közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos véleményezési és 
konzultációs feladatok ellátására öt főből álló Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. 
 
A Közbeszerzési Bizottság tagjait az Elnök előterjesztése alapján a Társulási Tanács választja 
meg három évre terjedő időtartamra. 
 
A Közbeszerzési Bizottság tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása 
esetén, az új tag megbízatása a Közbeszerzési Bizottság eredeti megbízatásának időtartamáig 
tart. 
A Közbeszerzési Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társulás 
közbeszerzési szabályzata tartalmazza. 
 
7.6. Felügyeleti szerv 
 
A Társulás tagjai a jelen megállapodás elfogadásával az államháztartásról szóló 1992. évi 
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XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 
30.) Korai. Rend 13. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Társulás felügyeleti 
szerveként a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közgyűlését jelölik ki. 
 
8. A Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök 
 
A Társulás tagjait képező önkormányzatok az Ötv. 9. § (3) bekezdése és a Társulási tv. 20. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át - önkormányzati 
rendeleteik egyidejű módosítása mellett - az alábbi feladat- és hatásköröket: 
-  hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, 
- a szolgáltatások, kiviteli munkák és eszközbeszerzések pályáztatása és szerződések          
   megkötése, 
-  a projekt megvalósításának esetére a közszolgáltatói szerződés megkötése. 
 
9. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
9.1. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács javaslata alapján az 
önkormányzatok döntenek. A Társuláshoz kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi 
feladatok ellátása céljából olyan megyei, avagy megyehatáron túli önkormányzat képviselő 
testülete csatlakozhat, amely a jelen társulási megállapodást magára nézve teljes mértékben 
kötelezőnek ismeri el, és amellyel a műszaki kapcsolat már jelenleg is fennáll vagy 
kialakítható. A Társulásban résztvevő képviselő testületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz való csatlakozáshoz. 
 
10. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 
 
10.1. Jelen Társulási megállapodás megszűnik:  
 
a) valamennyi tag elhatározásával, 
b) ha a tagok száma két fő alá csökken, 
c) bíróság jogerős döntése alapján, 
d) ha a Társulás jelen megállapodásban meghatározott feladatát teljesítette. 
 
10.2.  A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
10.3.  A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségéért vagyoni hozzájárulásuk 
arányában a tagok tartoznak felelősséggel jelen megállapodás 7.2.1. pontjában foglaltak 
figyelembevételével. 
 
10.4.  Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a 
beruházás   megvalósítása   érdekében   önként   vállalják,   hogy   a   törvényben   biztosított 
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, és a 
Kohéziós Alap Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
 
10.5.  Amennyiben a tag tagságát - a jelen társulási megállapodás 3.4. pontjában írottak 
ellenére - az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság által 
kibocsátott Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. I. kötvény futamideje alatt felmondja, 
akkor a tag Társulásból történő kilépése hatálybalépésének feltétele, hogy a kilépő tag tagsági 
jogviszonya  megszűnésének  napján  a  Társulás   (vagy   a  kötvény  kibocsátó)   fennálló 
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tartozásából a tagra a Társulás javára teljesített vagyoni hozzájárulásával arányos rész 
vonatkozásában az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel elszámolt. 
 
10.6.  A Társulási megállapodást a tagok részéről felmondani - a jelen megállapodás 3.4. 
pontjában írottakra is figyelemmel - a Társulási törvényben foglaltak betartásával, a naptári év 
utolsó napjával - dec. 31-ei hatállyal lehet. A társulási megállapodás felmondásról szóló 
minősített többséggel hozott döntést a képviselő testület legalább három hónappal korábban 
köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondás esetén a tag a felmondásról szóló 
döntése meghozatalát megelőzően köteles figyelembe venni a jelen társulási megállapodásban 
és a projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződésekben foglaltakat is. 
 
10.7. A Társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő 
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges.  Tagok a 
beruházás   megvalósítása   érdekében   önként   vállalják,   hogy   a   törvényben   biztosított 
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, és a 
Kohéziós Alap Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
 
 
10.8.  A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
felmondásával a  Társulásnak  okozott  kár  teljes  körű  megtérítésére.   Ezen  kártérítési 
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra 
vonatkoztatják. 
 
10.9. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni 
hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a 
Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett 
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a 
teljes önrész erejéig kiegészíteni. 
 
10.10.  A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal és a Társulással 
szemben érvényesíteni a Kohéziós Alap, illetve az állami (cél/címzett) támogatások útján 
kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a pályázatot benyújtó Társulás részére juttatták. 
Köteles viszont tagsági jogviszonya megszűnésétől számított 60 napon belül elszámolni 
minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett. Az 
elszámolás során a tag által befizetett önrészt figyelembe kell venni. 
 
10.11.   A Társulásból kilépő tagok kilépésük esetén a program keretében megvalósuló 
hozzájárulásukra nem tarthatnak igényt, az azon kívüli hozzájárulásuk ellenértékére csak 
olyan mértékben és formában tarthatnak igényt, hogy az a Társulás további működését ne 
veszélyeztesse. 
 
10.12.  A Társulás tagjainak több mint fele minősített többségével hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával - dec. 31-ei napjával - kizárhatja azt a tagot, amely a jelen 
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, ismételt felhívásra, határidőben nem tesz eleget. 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával 
felhívni az érintett képviselő testületet az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A tagsági díj 
késedelmes megfizetése esetén a mulasztó tag az elmaradt tagdíjon felül a késedelem 
időszakára vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi 
kamat megfizetésére köteles, kivéve ha a tagdíjfizetési késedelem vis maior körülmény miatt 
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következett be. 
 
10.13.  A tag felmondására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
 
11./Egyéb rendelkezések 
 
Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező 
vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják 
rendezni. 
 
Az elnök köteles a Társulás Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási 
Hivatalhoz törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében intézkedni. 
 
A Társulás bélyegzője: körbélyegző a Társulás nevének feltüntetésével. 
 
Nyíregyháza, 2008. december 
 
Tóth András 
Ki az, aki a 2. számú határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület a 2. számú határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

284/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító 
Okiratának módosításáról 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító 
Okiratának Módosító Okiratát a határozat melléklete szerint. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

Melléklet a 284/2008. (XII. 22. ) számú határozathoz 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító 
Okiratának módosítása 

 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okirata az 
alábbiak szerint módosul: 
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1. 
 

Az Alapító Okirat 10. A társulás felügyeleti szerve cím az alábbiak szerint módosul: 
10.   A   társulás   felügyeleti   szerve:      Szabolcs-Szatmár-Bereg   Megyei   Önkormányzat 
közgyűlése 

 
2. 
 

Az Alapító Okirat 13. A társulás alaptevékenysége cím az alábbiak szerint módosul: 
13. A társulás alaptevékenysége: 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás 

 
3. 
 

Az Alapító Okirat 14. A társulás egyéb tevékenysége cím az alábbiak szerint módosul:  
14. A társulás egyéb tevékenysége:    38.11'08 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

    38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése 
    38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása    
    38.32'08 Hulladék újrahasznosítása  
      68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,     
                            üzemeltetése 
 

Az Alapító Okirat jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályukban fennmaradnak.  
Az Alapító Okirat jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályukban fennmaradna 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés „4912. számú összekötő út melletti gyalog és kerékpárút I. ütem építése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-333/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Írásos előterjesztés született, ami már figyelembe vette a Bíráló 
Bizottság ülésének történéseit. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény ezzel kapcsolatosan?  Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

„4912. számú összekötő út melletti gyalog és kerékpárút I. ütem építése”  
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ A „4912. számú összekötő út melletti gyalog és kerékpárút I. ütem építése” tárgyú, Kbt.  
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VI. fejezete szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-334/2008.  
      Előadó:  Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, akkor szavazunk, 
van 6 darab határozat-tervezet. Ki az, aki az 1. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú határozat-tervezetet 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

286/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

„Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem”  

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
az I. részajánlat vonatkozásában 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  az „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás I. részajánlata során beérkezett ajánlatok közül, a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a MÉLYGÉPTERV Kft.                     
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 10.) ajánlatát fogadja el nettó 650.000.-Ft + 20 % 
áfa, azaz bruttó 780.000.-Ft ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként az Innober-Wave Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. I./5.) 

ajánlatát hirdeti ki nettó 690.000.-Ft + 20 % áfa, azaz bruttó 828.000.-Ft.- Ft 
ajánlati áron.  

 
3./ a DETEL BT. (4031 Debrecen, Sárvári P. u. 102. II/3.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) f) 

pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
 

     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
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Tóth András 
Ki az, aki az 2. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú határozat-tervezetet 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

287/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

„Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem”  

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
a II. részajánlat vonatkozásában 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  az „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás II. részajánlata során beérkezett ajánlatok közül, a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján az Innober-Wave Kft. (1087 
Budapest, Baross tér 2. I./5.)  ajánlatát fogadja el nettó 680.000.-Ft + 20 % áfa, azaz 
bruttó 812.000.-Ft ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a MÉLYGÉPTERV Kft. (4400 Nyíregyháza,                      

Hősök tere 10.) ajánlatát hirdeti ki nettó 890.000.-Ft + 20 % áfa, azaz bruttó 
1.068.000.-Ft  ajánlati áron.  

 
3./ a DETEL BT. (4031 Debrecen, Sárvári P. u. 102. II/3.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) f) 

pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
 

     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
Tóth András 
Ki az, aki az 3. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 3. számú határozat-tervezetet 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

288/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

„Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem”  

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
a III. részajánlat vonatkozásában 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  az „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás III. részajánlata során beérkezett ajánlatok közül, a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján az Innober-Wave Kft. (1087 
Budapest, Baross tér 2. I./5.) ajánlatát fogadja el nettó 340.000.-Ft + 20 % áfa, azaz 
bruttó  408.000.-Ft ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a MÉLYGÉPTERV Kft. (4400 Nyíregyháza,                      

Hősök tere 10.) ajánlatát hirdeti ki nettó 450.000.-Ft + 20 % áfa, azaz bruttó 
540.000.-Ft ajánlati áron.  

 
3./ a DETEL BT. (4031 Debrecen, Sárvári P. u. 102. II/3.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) f) 

pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
 

     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
 
Tóth András 
Ki az, aki az 4. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 4. számú határozat-tervezetet 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

289/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

 „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem”  

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

a IV. részajánlat vonatkozásában 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  az „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás IV. részajánlata során beérkezett ajánlatok közül, a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a HB c. e. Mérnöki 
Szolgáltató, Építő és Kereskedelmi Kft. és VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft.          (4028 Debrecen, Homok utca 55.), mint közös ajánlattevő 
ajánlatát fogadja el nettó 2.750.000.-Ft + 20 % áfa, azaz bruttó  3.300.000.-Ft 
ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a MÉLYGÉPTERV Kft. (4400 Nyíregyháza,                      

Hősök tere 10.) ajánlatát hirdeti ki nettó  2.990.000.-Ft + 20 % áfa, azaz bruttó 
3.588.000.-Ft ajánlati áron.  
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3./ a BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt.  (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. 
V/4.) és a DETEL BT. (4031 Debrecen, Sárvári P. u. 102. II/3.) ajánlatát a Kbt. 
88.§ (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
4./ a KÖVITE- PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi 

u. 54.), és az Innober-Wave Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. I./5.)  ajánlatát a 
Kbt. 88.§ (1) g) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
Tóth András 
Ki az, aki az 5. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 5. számú határozat-tervezetet 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

290/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

„Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem”  

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
az V. részajánlat vonatkozásában 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  az „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás V. részajánlata során beérkezett ajánlatok közül, a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján az Innober-Wave Kft. (1087 
Budapest, Baross tér 2. I./5.) ajánlatát fogadja el nettó 535.000.-Ft + 20 % áfa, azaz 
bruttó                 642.000.-Ft ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a KÖVITE- PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 

(5700 Gyula, Nagyváradi u. 54.) ajánlatát hirdeti ki nettó 700.000.-Ft + 20 % áfa, 
azaz bruttó 840.000.-Ft ajánlati áron.  

 
3./ a BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt.  (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. 

V/4.) és a DETEL BT. (4031 Debrecen, Sárvári P. u. 102. II/3.) ajánlatát a Kbt. 
88.§ (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 

     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
 
Tóth András 
Ki az, aki az 6. határozat-tervezetet elfogadja? 
 



 33 

A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 6. számú határozat-tervezetet 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

291/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

 „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem”  

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
a VI. részajánlat vonatkozásában 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  az „Újfehértó, belterületi utak tervezése I. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás VI. részajánlata során beérkezett ajánlatok közül, a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a MÉLYGÉPTERV Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 10.) ajánlatát fogadja el nettó 290.000.-Ft + 20 % 
áfa, azaz bruttó 348.000.-Ft ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a Horváth Project Mérnöki Iroda Kft. (1126 Budapest, 

Böszörményi út 13-15.) ajánlatát hirdeti ki nettó 320.000.-Ft + 20 % áfa, azaz bruttó 
384.000.-Ft ajánlati áron.  

 
3./ a BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt.  (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. 

V/4.) és a DETEL BT. (4031 Debrecen, Sárvári P. u. 102. II/3.) ajánlatát a Kbt. 
88.§ (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 

     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés 3000  adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 

ellátása” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálásáról 

      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
            Száma:3-335/2008.  

      Előadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Írásos előterjesztés született, ami már figyelembe vette a Bíráló 
Bizottság ülésének történéseit. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény ezzel kapcsolatosan? 
  
Puskás László 
Néhányan, amikor elolvastuk az anyagot, egy picit bekavarodtunk az október 30-ai testületi 
ülés anyagából kiindulva, hiszen ott a szöveges részében az előterjesztésnek, -szeretnék 
visszautalni – azt írta a polgármester Úr, hogy a jelenleg üzemeltetőt alkalmasnak látja az új 
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feladata ellátására, azonban a kapacitás kihasználás érdekében célszerűnek tartja az 
önkormányzati tulajdonú Kht. megmérettetését, természetesen csak akkor javasolja az új  
szolgáltatóval a szerződés megkötését, ha ebből a szerződésből további gazdasági előny 
származik, ha az ellátás színvonala nem romlik, illetve javul. Ez azt jelenti, hogy a 
legkedvezőbb ajánlattal azonos feltétel vállalása esetén továbbra  is a Kht.- t javasolom, mint 
üzemeltetőt megtartani. Valamint volt még egy utalás, egy mondatban, hogy ez azt is jelenti, 
hogy a cégnek nem kell részt venni a kiválasztási eljárásban. Természetesen ezek szóban is 
elhangzottak, polgármester úr meg is indokolta, a mostani előterjesztés semmilyen módon 
nem foglalkozik a Kht. további üzemeltetésével. Beszélgettünk polgármester Úrral is, és azt 
mondta, hogy ezt a közbeszerzési eljárást nekünk le kell zárnunk és el kell bírálnunk. Én azt 
gondolom, hogy jelen pillanatban nincs viszonyítási alapunk, aminek a mentén tudnánk 
haladni és aminek alapján azt mondhatnánk, hogy bármelyik ajánlat amelyik beérkezett, 
kedvezőbb, mint a jelenlegi üzemeltetés, hiszen a jelenlegi üzemeltetés még el sem kezdődött, 
hiszen a korábbi fennálló rendszernek a számaiból tudnánk kiindulni, ami kétségtelen, hogy 
megtakarítást jelent ebben a formában, ha az ajánlatokat tekintjük, de valószínűleg 
megtakarítást lehet elérni ebben a formában, ha a közhasznú társaság üzemelteti továbbra is. 
Én kérdeztem az ügyvezetést, és kértem, hogy erősítse meg azt szóban is amit elmondott 
részünkre. Az Ő kalkulációik szerint, ha beindul a nagykonyha, és megtörténik a szervezeti 
átalakulás is, kb. az éves költség 130-140 millió forint közé tehető. Ha a legmagasabb 
költségről is beszélünk, ami jelenleg alatta van a legjobb ajánlatnak, ami bruttó 147 millióról 
van szó. Én a bruttóval számolnék, ha a Kht. esetében maradunk a további működtetésnél, 
amit támogatás formájában tudunk a Kht. részére biztosítani az éves költségvetésben a konyha 
működtetéséhez. De a 140 millió forintból még levehetjük az éves 50 millió forintos bérleti 
díjat is. Abban az esetben, ha kiadjuk az első legjobb ajánlattevőnek az üzemeltetést, 
számolnunk kell azzal is, ha ez a feladatellátás megszűnik, abban az esetben el kell bocsássa 
azt az 50 dolgozót, aki jelenleg a rendszerben dolgozik. Ennek a gazdasági vetületét nézzük, 
akkor a végkielégítéssel is számolni kell, ami kb. 21 millió forintos összegről szól. Nyilván ez 
is hátrány. Számolnám azt az összeget, amit a Kht. az új konyha beindításához beruházásként 
végre kellett, hogy hajtson, ahhoz további eszközöket kellett vásárolni. Ennek a 
nagyságrendje kb. 20 millió forint. Ezt ki kell majd fizetni a Kht-nak. Számolnék azzal a 
különbözettel is, ha kiadjuk másnak, akkor a térítési díjaknak a beszerzése és az azzal 
kapcsolatos adminisztrációs kiadásai, a hivatalhoz kerül. Gondolok itt a számlákra, csekkekre, 
gondolok az ügyintézőre, akinek nap-mint nap dolgozni kell. Jelenleg ez a Kht. feladata, és 
ezt az Ő dolgozói végzik. Azon kívül van még egy felvetésem, amit nem nagyon értettem az 
ajánlati felhívásban, nem találtam meg azt, hogy szó szerint: „mi is a mennyisége a 
közbeszerzésnek” a közbeszerzési kiírásnak megjelöltük azt, hogy az üzemeltető feladata a 
3000 adagos konyha működtetése, továbbá megjelöltük azt, hogy az intézményekben jelenleg 
működő főzőkonyhák  melegítő, tálalókonyhaként való továbbüzemeltetése, viszont nem 
találtam az ajánlati felhívásban, hogy mi van a jelenlegi tálalókonyhákkal, amik jelenleg is 
működnek, és 4 db-ról tudok. Ha nem írtuk ki a pályázati felhívásban, akkor ez ugye két 
dologra enged következtetni, vagy arra, hogy az ajánlattevők erre nem is térhettek ki az 
ajánlatukban és akkor ez további pluszköltséget von maga után, hiszen 4 tálalókonyha az 
jelenlegi tudásom szerint 8 fő dolgozik benne. Pont speciális tálalókonyháról van szó, hiszen 
óvodákban, iskolákban van, mindegyik konyhára egésznapos ügyelet kell az üzemeltető 
részéről. A másik következtetés, lehet, hogy az ajánlati dokumentációban benne szerepel, 
viszont akkor nem tudom, hogy mennyire szabályos a pályázati felhívásunk, hiszen ott 
egyértelműen meg kell jelölni, hogy mire is írjuk ki a közbeszerzést, meg kell jelölni a 
közbeszerzés tárgyát és a  mennyiségét is. Az a javaslatom, hogy hivatkozva a közbeszerzési 
törvényre és ezekre az okokra, amiket fölvetettem, hogy a Kbt. 92. §-a arról szól, hogy 
eredménytelen a közbeszerzési eljárás abban az esetben, ha egyik ajánlattevő sem, vagy az 
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összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Én azt gondolom, hogy további gazdasági 
előnyt az önkormányzat számára így ebben a helyzetben nem jelent, tehát én azt javasolom, 
hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa a képviselő-testület. 
 
Nagy Sándor 
Alpolgármester Úr folyamatosan a Kht-ról beszél a konyha üzemeltetés kapcsán, egyenlőre 
akkor most én nem tudom- sok mindenről lemaradtam a Kht-ügy kapcsán, azt is tudom, hogy 
értékesített cégeket, de az, hogy jelen pillanatban a Kht- üzemelteti a konyhákat ezt én nem 
így tudom. Sajnálom, hogy ha a testület tudta nélkül más konstrukció működik jelen 
pillanatban. A másik dolog, hogy érdekes azzal kezdte képviselő Úr, hogy nincs viszonyítási 
alap. Miért nincs viszonyítási alap, a mostanit tudjuk, ehhez lehet viszonyítani az ajánlatot. 
Érdekes helyzet, jelen pillanatban én nem tartom alkalmasnak a mostani üzemeltetőt, hogy 
ebben a formában tovább üzemeltesse. A kiírás szerint 1.250 adag az a mennyiség, amit vállal 
az önkormányzat, hogy szolgalmi időszakban ettől a cégtől átvesz, az összes többi 
szabadkapacitással Ő fog rendelkezni. Nem tudom, hogy jó döntés lesz –e a képviselő-testület 
részéről, ha a jelenlegi üzemeltetést meghagyja. Most én a politikai vonatkozásáraira had ne 
térjek ki alpolgármester Úr, de ma már csináltunk egy politikai stafírungot, most csak azért 
megint, hogy az évbúcsúztatásként politikai igényeknek adjunk eleget, és most ezért ne adjuk 
ki a konyhát, hát én ezt nagyon nem tudom támogatni.  
 
Puskás László 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen azt mondtad, hogy egyetértesz a polgármester 
javaslatával és méressük meg a Kht.-t. De ugye akkor arról volt szó, hogy ez a konyha be fog 
indulni, 2 hónappal ezelőttről beszélünk, lesznek is számok, aminek alapján meg tudjuk 
mérni, hogy a jelenlegi üzemeltetésről érkezik-e jobb ajánlat. Jelenleg nem indult be az 
üzemeltetés. Korábbi üzemeltetésről beszélünk, és korábban nem egy főzőkonyha van a 
nagykonyha esetében, hanem négy, teljesen más a konstrukció, teljesen más számokról 
tudhatunk, akkor lenne tiszta a dolog, ha ez már működne.  
 
Tóth András 
Jelen pillanatban a Kht. üzemelteti a konyhát januárban fogadtuk el egy tavalyi év december 
28-ai keltezésű, általam és az ügyvezető által aláírt szerződést, amit a képviselő-testület 
megerősített, ami erre vonatkozik, december 31-éig szól, január 1-jén már nincs szerződése 
senkinek a konyha üzemeltetésére. Továbbra is fenntartom, amit a pályázati kiírásnál 
mondtam és alkalmasnak tartom a céget arra, hogy elvégezze ezt a munkát, és meg kellett 
méretni, igazán tisztább képet akkor tudtunk volna kapni, ha a Kht. elindul a pályázaton, vagy 
azt a bizonyos kalkulációját még a pályázat beérkezett ajánlatok ismerete nélkül tette volna 
meg. Amikor kiírtuk a pályázatot, információt kért a hivatal a Kht-tól, hogy mennyire becsüli 
ennek a szolgáltatásnak a díját, ettől 20 millió forinttal alacsonyabb összeget jelöltünk meg a 
pályázati kiírásban, ehhez képest közel 30 millió forinttal alacsonyabb volt a legkedvezőbb 
ajánlat. Jogilag nagyon nehéz ezt védeni, miért nyilatkozunk mi a pályázati kiírásban a 150 
millió forint a várható teljesítési érték évente, most úgy nyilatkozunk, hogy nincs rá fedezet. 
Amikor kiírtuk akkor, volt rá fedezet, most meg nem volt rá fedezet. Problémát érzek jogilag, 
hogy azt az álláspontot, amit elővezettél meg tudjuk-e védeni, vagy nem. Azzal nem nagyon 
akarok foglalkozni, hogy a gazdasági elemzésed miket tartalmazott, mert sok-sok hiba volt 
benne. Az önkormányzat igenis visszaigényelheti az ÁFA-t. Az ajánlati kiírásban, ha 
pontatlanok voltunk, akkor azt, akkor kellett volna észrevenni. De igyekezett az ajánlati 
dokumentáció ezt figyelembe venni. Nekem még óriási problémám az, - bár alkalmasnak 
tartom továbbra is  a Kht.-t, bár nem a leghatékonyabbnak, - óriási problémát érzek abban, 
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hogy a Kbt. 2/A §-a alapján nincs meg a jogosítványunk arra, hogy a Kht-val megkössük a 
szerződést, mert nem teljesíti azokat a feltételeket, amik ott vannak. Amennyiben a Kht-val 
kívánjátok megkötni a szerződést, akkor úgy gondolom a Kbt. 2/A §-át megsértjük, itt 
számolni kell esetleges szankciókkal. A dolgozók kérdésével, ez megint egy fars dolog, tehát 
ki mondta azt, hogy fel kell mondani a dolgozóknak?  Lehet más feladatot is találni nekik, 
illetve lehet ki is válni. Valakinek főzni kell ezen a konyhán, én azt gondolom, hogy nem 
fognak idehozni, ha más üzemeltetővel látjuk el a feladatot. Valószínűleg a meglévők közül 
fog válogatni. Nekem elsősorban jogi problémáim vannak ezzel a dologgal kapcsolatban.  
 
Kovács Sándor 
Már a kérdések kategóriákban eldönthettem volna, hogy miért kell a polgármester Úrnak ilyen 
helyzet elé állítani a képviselő-testületet, amilyenben ma vagyunk itt? Lehet, hogy Puskás 
alpolgármester Úr fejtegetésében jogi kételyek is támadhatnak, de azt gondolom, hogy a 
szándéka tiszta, azt szeretné, hogy helyben lévő emberek, úgy üzemeltessenek egy konyhát, 
hogy ebből a városnak bevétele, haszna származna. Ha pedig utalok arra a legutolsó 
önkormányzati újságban megjelent cikkére polgármester Úrnak, amivel megköszöni 
mindenkinek a munkáját, még azoknak is akik a maguk kritikájával próbálták segíteni az 
egész éves munkát, abban van egy olyan mondat, hogy a következő év, a következő időszak a 
forrásgyűjtés időszaka. Azt gondolom, hogy ha ezt a kérdést elkapkodjuk és elkapkodott 
döntést hozunk, akkor a forrásgyűjtés egyik olyan lábáról mondunk le, ami a következő 
időszakot megalapozza, vagy megalapozhatja. Mondom ezt az alapján, hogy megnéztem én is 
a közbeszerzési eljárásban lévő árajánlatokat. Vegyük a 147 milliósat, a következő kettőt, elég 
szórtak az árak. Valóban elég alacsonynak tűnik a 147.900.000.-Ft. Azt gondolom, hogy 
ejtettünk már ki pályázatot az alapján is, hogy indokolatlanul alacsony ár, azért nem tudom 
értelmezni, mert a következő árajánlat, 28-30 %-kal magasabb mint a következő, a RIO-
TRADE árajánlata pedig 36-40 %-között, igen erősen magas árrés-különbségeket tartalmaz. 
Vegyük a 147.900.000.Ft, a piacon megállja a helyét, elkezdtem összeadni, hogy milyen 
árbevétele lenne ennek a cégnek, ha megkapná az üzemeltetést. Akinek ki fogjuk adni a 
konyhát, az nem azért fogja kivenni, hogy ráfizessen, hanem, hogy tartalommal megtöltse és 
magának hasznot húzzon. Így az első öt olyan vállalkozás közé kerül a konyha üzemeltető, 
aki a városban a legnagyobb árbevételt produkál. Ha csak egy 10 %-os árbevétel marad ennek 
a cégnek, akkor is 30 millió forintnyi tiszta árbevételről fog lemondani, ha erről lemond az 
önkormányzat. Gondolkozzunk el azon is, hogy a kimunkált pályázat, csökkentett létszámmal 
kell meglépni, összesen 3 fő vezetővel fog kalkulálni. És abban egyetértek polgármester úrral, 
hogy ide nem fog ideköltözni az a cég, küld 3 embert. Egy szaktudással rendelkező 
művezetőt, és legfeljebb beszerzési és értékesítési oldalán egy-egy jobb-bal kezét, aki a 
vállalkozást irányítani fogja. A többit az ittlévő emberek fogják ellátni. Azzal én is egyetértek, 
hogy a Kht. alkalmas, de nem elég hatékony. Abban a pillanatban, amikor arról döntünk, hogy 
helyben maradjon, tovább kell gondolkoznunk az üzemeltetés módjában és mikéntjében.  
 
Tóth András 
Vagyunk néhányan, akiknek vannak tapasztalatai viszonylag nagy vállalkozásnál, első 
vezetőként tudjuk milyen a gazdálkodás, meg kellett azt élnünk, hogy sokszor ilyen döntési 
alternatíva elé kerül az ember. Az elmúlt két esztendőt én ebben a szellemben próbáltam 
dolgozni, hogy ez a forrásteremtés, amit kilátásban helyeztem a következő évre az meglegyen. 
A múltkor is mondtam, hogy óvok mindenkit attól, hogy azt a következetességet, amit az 
elmúlt két évben végigvittünk azt feladjuk. Én egyetértek Nagy Sándorral, amikor beszélget 
itt politikai stafírungról. Ha ez az igény, akkor csináljuk meg, de árazzuk be a politikai 
stafírungot, és ne költsünk hatszor annyit rá. Ha valakinek az  az igénye, hogy bizonyos 
érdekeket kiszolgáljunk, akkor szolgáljuk ki, de válasszunk egy normális megoldást. Ne 
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kerüljön ez Újfehértó Város lakosságának évente 50 millió forintjába. Én azt kérem, hogy ezt 
gondolják át, és megint kérem – hogy ne vonatkoztassuk el Újfehértót a környezetétől, - azt 
tudomásul kell venni, hogy Újfehértó, nem egy önálló köztársaság és úgy alakítja a dolgát, 
ahogy akarja. Akkor amikor a képviselő-testület el fog határozni bizonyos dolgokat, akkor 
figyelemmel kell lenni arra a környezetre, ami jogszabályban meg van határozva. El kell 
gondolkozni a döntés súlyán. Itt volt rá utalás, hogy korábbi -akkor nem szándékos, hanem 
véletlen döntés volt a fűtéskorszerűsítés - amikor mellőztük a közbeszerzési eljárást, és ezért 
egy 40 milliós ügyletre odanyomtak nekünk egy takaros bírságot. Most nézzétek meg, hogy 
ennek a négyéves díja, 600 millió forint. Ráadásul tudatosan, mert a jegyzőkönyvből 
kiolvasható, hogy ha valakinek szándéka van, és akkor elő fogja venni a jegyzőkönyvet és had 
ne mondjam, hogy nem kis esély van rá, mert elő fogja venni, nyilvános ülésen vagyunk és ha 
ezekre hivatkozással tudatosan elkövetett jogszabálysértésbe fogunk belemenni, akkor ennek 
komoly következményei lehetnek. Nagyságrendje egészen más, mint ott és ott küzdünk, hogy 
próbáljuk menteni az önkormányzatot. Ott a felróhatóság abszolút nem volt meg, hiszen 
szakmailag sem tartottuk indokoltnak, ott egy szakmai vita van. Itt viszont egyértelmű a 
dolog, hogy ha szándékosan verünk át egy ilyen döntést, akkor azt gyanítom, hogy akkor 
jogszabálysértést fogunk elkövetni. Ennek komoly következményei lehetne a városra nézve. 
Amikor döntünk erre is legyünk figyelemmel. Ha meg politikai döntés kell, akkor legyen, de 
ne így árazzuk be, oldjuk meg más módon. Lehetőség szerint ne okozzunk Újfehértó 
Városnak évente 40-50 millió forintos kárt. Ha nincs egyéb a napirendi pontot lezárom. 
Először a módosításról szavazunk.  
 
Puskás László  
Szeretnék 3 perc szünetet kérni a döntés meghozatala előtt.  
 
Tóth András polgármester a döntés meghozatala előtt szünetet rendelt el.  
 
Tóth András 
Folytatjuk az ülésünket, először Puskás László módosító indítványáról szavazunk, ki az, aki 
támogatja? 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással, 1 nem szavazóval elfogadta a módosító javaslatot. 
 
Tóth András 
Ez azt jelenti, hogy akkor az első bekezdése változik meg egy-az egyben a határozati 
javaslatnak, a másik kettőt hatályban kell tartanunk. Meg kell állapítanunk az 
alkalmatlanságot, illetve ki kell zárni a másik két pályázatot. Végszavazás következik, ki az, 
aki elfogadja a módosított határozat-tervezetet?  
 
A képviselő-testület a módosítással együtt a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással, 2 nem szavazóval elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

292/2008. (XII. 22.) számú 

h a t á r o z a t a 
 „3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./  a „3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” 

tárgyú, Kbt. IV. fejezete szerinti, egyszerűsített közbeszerzési eljárást a Kbt. 92.§ c) 

pontja alapján, mivel egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló 

anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2./ a RIÓ-TRADE Kft. (4244 Újfehértó, Fő tér 15.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) e) pontja 

alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 

3./ az Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, Kaposvár u. 14-18) ajánlatát a Kbt. 

88.§ (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

     Határidő: folyamatos 
     Felelős: polgármester 
 
Tóth András 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az utolsó napirendi pontot újra visszahozom a 
képviselő-testület elé, felülvizsgálatot fogok kérni. Holnap reggel 8 órára összehívom a 
képviselő-testület ülését. Figyelemmel arra, hogy ha nem változtatja meg a testület a döntését, 
akkor itt bizonyos döntésekre szükség van, 30.-ára összefogok hívni még egy rendkívüli ülést, 
azért, hogy megoldási javaslatot tegyek erre a kialakult helyzetre. Továbbá tájékoztatom a 
testületet, hogy mindenki meg fog kapni egy borítékot, ahol a Számvevőszéki jelentéssel 
kapcsolatos, illetve a jegyző értékelésével kapcsolatos tájékoztatást adok a képviselő-testület 
tagjainak. Továbbá tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Érpatak Község Képviselő-
testülete 30.-án du. 17 órára szeretné vendégül látni a képviselő-testületet. A hivatal fogja 
kérni a létszámot, hogy ki tud ottlenni.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 9 óra 30 perckor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 
Tóth András                        dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester            j e g y z  ő 


