
A képviselő-testület 2016. december 15-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

 

292/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Közművelődéséért kitüntetést 

adományoz: 

Faddi Istvánné karnagynak, kórusvezetőnek 

A díj átadására 2017. január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából rendezendő városi 

ünnepség keretében kerül sor. 

 

293/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Stírné Prikidánovics Tímeát 

2017. január 1-tõl 2017. december 31-ig a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott 

„G” fizetési osztály „07.” fokozatnak megfelelő alapbér, 

 a végzettségéhez kapcsolódó Kjt. 66.§ (2)-(3) bekezdése alapján 8%-os 

illetménynövekedés, 

 Illetménypótléka a pótlékalap 250 %-ának megfelelő magasabb vezetői 

pótlékban határozza meg. 

 

A képviselő-testület 2016. december 15-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

294/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

295/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú 

mellékletében szereplő II. számú Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját.   

 

1.sz. melléklet 

KISKUNHALAS 

VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 



 
 

II. számú 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 

 

SZAKMAI PROGRAMJA 

 

 
2016 

 

 

 

 

 

 

I.  A szolgáltatás célja, feladatai 

 

Célja:  

 

Kiskunhalas város  Felsőöregszőlők  – továbbiakban II. sz. körzet, 1. számú mellékletében 

feltüntetett  -  külterületében ( 398 fő ) élő idős, továbbá szociálisan rászorult emberek 

életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségletükből adódó szolgáltatások biztosítása. 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák 

esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek 

szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.  



A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és 

kiegészítő feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 

szolgáltatásokat végez.  

A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, 

amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális 

élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem 

tudja. Cél, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb 

hányada részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb 

célcsoportja az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, 

hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig 

otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk 

függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is 

aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális 

helyzetben lévő családok.  

A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt 

feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű 

használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével 

látható el. 

 

Ellátási terület:  6400 Kiskunhalas külterület II.sz. körzet. 

Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű adatai:  LNU-866 frsz-ú MITSUBISHI L200 (5 

személyes 4 kerék meghajtású jármű)    

 

Feladata:  

 

A település külterületén élőknek a  szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint 

az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás, 

hivatalos ügyek intézése is. 

Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti 

munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása, 

fizikoterápiára való szállítása.  

A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek kielégítése is feladataik közé 

tartozik. 

 

 

 

 

Helyi igények, sajátosságok: 

 

A külterületen élő lakosság körében  újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi 

rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége. 

Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.  

A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe 

vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház 

körüli feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz 

és a gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása 

jelenti. Előzetes  felméréseink alapján a szolgáltatás bevezetése szükségessé vált. 

 

A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz: 

 



A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek 

nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és 

önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.  

 

Külső kapcsolattartás:  

 

Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével. 

Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő 

embereket. Kapcsolatot tart Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) intézményeivel, a Kormányhivatal Járási Hivatalával, egészségügyi 

intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal. 

Évente legalább két alkalommal személyes megbeszélésen értékeli a feladatvégzés 

tapasztalatait. 

 

Önkormányzati kapcsolattartás: 

 

A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében: 

 

- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe  

  a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók 

- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 

- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 

- a Védőnői Szolgálattal 

- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel 

- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal  

 

A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás 

munkáját segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb 

szolgáltatást kapják. 

 

 

II.  Az ellátottak köre: 

 

 

Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, a II.  sz. körzetben (Ellátási terület 

szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és szociális 

étkezést igénybe vevő lakosokat is.  

    

A tanyagondnoki szolgálat ellátja  a működési területén élő: 

 

- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és    

  róluk nem gondoskodnak, 

- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik  

  állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget  

  igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik, 

- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek. 

 

A szolgálat ellátottjainak  szociális jellemzői: 



 

Általános Szociális jellemzők Ellátottak %-ában 

Időskorú 4.4% 

Pszichiátriai beteg 3.6% 

Fogyatékos személy 4% 

Szenvedélybeteg 14% 

Egészségi állapota miatt rászoruló személy 23% 

Szociális helyzete miatt rászoruló 51% 

 

 

A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők: 

 

Életkor Ellátottak %-ában 

18 év alatti 28.6% 

18 év feletti 67% 

65 év felett 4.4% 

Összesen 100 % 

 

 

A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: 

 

Szükséglet 
Ellátottak 

%-ában 

Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban       42% 

Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása         5% 

Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében       13% 

Személyszállítás       22% 

Hivatalos ügyek intézése       13% 

Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)        5% 

 

 

III.  A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

 

 

A feladat ellátás szakmai tartalma:  

 

A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az 

1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.  

 

A tanyagondnok feladata: 

 

Alapfeladatok 

 

Közreműködés az étkeztetésben 

A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – 

feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz 

szállítása.  



 

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában 

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül 

esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi 

higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.  

 

A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét 

meghaladó feladatok megoldásában 

A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), 

kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása, 

hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken. 

 

Bevásárlás  

A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási 

cikkek stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás 

igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért 

árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles 

nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat 

átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni. 

 

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz 

szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a 

helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások 

és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. 

 

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben   

A tanyagondnok fontos feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti 

szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való 

folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása. 

 

A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett 

családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző 

szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell 

lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli 

erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az 

Önkormányzatot és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai 

Csoportjának vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor 

kerülhessen. Részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: 

otthonba szállítás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a 

krízishelyzetben lévő családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a 

katasztrófavédelem munkatársaival és a rendőrséggel.  

A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba 

vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja. 

A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok 

bejelentése alapján vehető igénybe.  

 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 



A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe 

szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.     

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban 

jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A 

településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll 

rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak az 

intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző 

betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok 

a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem 

helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy 

megérkezésére nincs lehetőség. 

A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az 

alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző 

tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a 

szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról. 

A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet 

feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).  

Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell 

megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni. 

 

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a 

tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A 

gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő 

segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek 

esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és 

egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, 

színház, bábszínház, mozi, stb. Idetartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, 

ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban 

ezt a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb 

szállítások jellemzik. 

 

Kiegészítő feladatok 

 

A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése  

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A 

feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és 

szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell 

rendelkeznie. E feltételek megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti 

események szervezője. Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása.  Például: helyi 

egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések 

közösségei. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével 

kapcsolatos. Beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése. 

A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események 

szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, 

nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.   

 

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 



Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 

igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek 

tanyagondnok által történő elintézésével. Idetartozik a különféle ügyek elintézéséről való 

tájékozódás és tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés, 

megfelelő helyre történő eljuttatás. 

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé 

tolmácsolni, valamint az Önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a 

visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, 

problémáikat, kéréseiket meghallgatja.  

Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével. 

 

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem 

tartoznak:  

- Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – 

megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű 

beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek 

kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. 

- A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az 

állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. 

- Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 

- Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint. 

-  

 A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások 

A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik, 

közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet 

lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és 

közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az 

önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok 

terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, 

tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi 

tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés. 

 

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások 

A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális 

segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek 

révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. 

Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a 

tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való 

hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a 

volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör 

közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat 

menetrendszerű járatot nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása 

az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az 

egyedi eseteket preferálja. (Késői, korai járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás.) 

 

A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi 

szolgálattal, a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel. 



A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást 

igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának 

figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen 

vagy rendszeres jelleggel. A kérelmező igényéről konzultál a szakemberekkel és azt követően 

dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.    

A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve, 

a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel. 

A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb 

módon hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen 

hogy időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi 

állapotuk miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben 

tud segíteni. 

 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 

 

 

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény 

kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik. 

Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek. 

 

A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az 

elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a 

kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A 

háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során 

felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére. 

Rendszeres igénybevétel esetén a polgármester megállapodást köt az ellátást igénylővel. 

 

 

V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja 

 

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok  

rendszeres kapcsolatot tart. 

Ennek módja:  

- személyes kapcsolattartás, amely a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati  

  Hivatal Szociálpolitikai Csoport 12. Sz. irodahelyiségében, 

- a kliens lakásán,   

- telefonon. 

 

A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont 

személyeket heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb 

ellátási formához való hozzájutást is. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja feladatának ellátása érdekében 

folyamatosan  - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:  

- háziorvosokkal, 

- polgárőrség helyi szervezetével, 

- helyi rendőrkapitánysággal, 

- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével, 



- helyi idősek klubjával, 

- a településen működő más önkormányzati intézményekkel. 

Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő 

tapasztalatokat.   

 

 

VI.  Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak általános jogai:  

 

Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és 

betartásával végezzük. 

 

A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen 

okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy 

más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 

születési vagy egyéb helyzete miatt.  

Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével, 

gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.  

Ennek teljesítése érdekében az Önkormányzat évente tájékoztatót készít a szolgálat 

működéséről, költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen 

kifüggeszt, illetve igény  esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.  

 

 A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon 

végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és 

teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

 

a) az élethez, emberi méltósághoz, 

b) a testi épséghez, 

c) a testi-lelki egészséghez való jogra. 

 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem.  

Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 

adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

 Az Önkormányzat tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az Önkormányzat határidőben nem intézkedik, 

vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül Kiskunhalas Város Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal. 

 

Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket: 

 

1. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  

       Ellátottjogi Képviselő 

       Ladányi Mónika        06/20/4899-605 

2. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  

      Gyermekjogi képviselő 



      dr. Babenyecz Mónika 06/20/4899-623 

 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

 

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 

tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 

 

VII.  Tanyagondnoki Szolgálatra  vonatkozó szakmai információk 

 

 

A működés személyi és tárgyi feltételei: 

A tanyagondnoki szolgálat munkatársa jelenleg még nem rendelkezik az előírt 

képesítéssel. Adminisztrációs tevékenységét a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szociálpolitikai Csoport irodájában végzi, amelyben saját használatú 

számítógép, telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. Központja: 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka 

hatékonyabb ellátásában segítik.  

Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a 

tanyagondnok is tagja, az Önkormányzat pártoló tag lehet. 

A Tanyagondnoki Szolgálat az Önkormányzat munkáját segítő gépkocsival látja el a 

tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi általános 

paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is használható. A 

vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas. 

 

Helyettesítés rendje:  
 

Szükség esetén a helyettesítése előzetes megbeszélés alapján a Mezei Őrszolgálat munkatársai 

köréből megoldott. Tartós távollét esetén az Önkormányzat szociális szakképesítéssel 

rendelkező munkatárssal – megbízási szerződés útján - látja el a tanyagondnoki feladatokat. 

 

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 

A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló 

személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak 

megszűnésétől számított egy évig. 

Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el. 

A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak. 

A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat. 

 

Kiskunhalas, 2016.december 15. 

 

  Fülöp Róbert 

          polgármester 

 



1.sz. melléklet 

 

 

 

Körzetleíró lista 

Kiskunhalas 

II. számú tanyagondnoki körzet 

 

 

Közterület neve   Intervallum    állandó lakosság 

          összes lakos (fő) 

 

 

Felsőöregszőlők   041290-041441    255 

                           041538         1 

               041548-041707/0001    142 

 

Összesen:          398 

 

 

 

296/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást kezdeményez a Központi 

Felnőtt- és Gyermekorvosi Ügyelet feladatai ellátása érdekében, melyet külső 

egészségügyi szolgáltatóval kíván elláttatni. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az eljárás során szükséges valamennyi dokumentum aláírására. 

 

297/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel 

felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 7.500.000 Ft-tal 

történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell 

építeni. 

Bevétel felhasználás célja: felújítás, beruházás 

 

 

298/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városért Közalapítvány 

részére nyújtott 5.000.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló szöveges értékelést és 

pénzügyi beszámolót. 

 

299/2016. Kth. 

1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete Alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti 

formában és tartalommal elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 



Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

300/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Kiskunhalasi 

Birkózó Klub által létesítmény-fejlesztési – legfeljebb 400 m
2 

alapterületű, kizárólag birkózás 

céljára használandó sportlétesítmény építésére vonatkozó – pályázat a Magyar Birkózó 

Szövetség részére történő benyújtásához. 

 

301/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Hock Ferenc festőművész 

által készített, jelenleg a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában található pannó a 

festőművész családja – Hock Ferencné és Móró Gáborné Hock Márta – részére történő 

átadásához azzal, hogy a festmény leszereléséről, elszállításáról és a leszereléssel 

összefüggésben felmerült helyreállításról a család gondoskodik. 

 

302/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta 221/2015.Kth. 

számú határozatával elfogadott Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági 

Koncepcióját és elfogadja a beszámolót.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a beszámoló alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciója és az intézkedési 

terv módosítását legkésőbb 2017.március 1.napjáig a Képviselő-testület elé terjessze.  

 

303/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta 222/2015.Kth. 

számú határozatával elfogadott Kiskunhalas Város Sportkoncepcióját és elfogadja a 

beszámolót. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a beszámoló alapján 

Kiskunhalas Város Sportkoncepciója és az intézkedési terv módosítását legkésőbb 

2017.március 1. napjáig a Képviselő-testület elé terjessze.  

 

304/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint 

állapítja meg 2017. évi munkatervét és rendezvénytervét. 
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JANUÁR 26. 

 

1. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

2. Megállapodás külső egészségügyi szolgáltatóval a központi orvosi ügyelet feladatainak 

ellátása érdekében 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

3. A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 



Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

4. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság beszámolója átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

5. A Köznevelési,Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság beszámolója átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Köznevelési, Kulturális,Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

6. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

7. Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

8. A Csillagászati Obszervatórium beszámolója előző évi tevékenységéről (137/2014. Kth. 

alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 Előkészítésben részt vesz:   Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság  

 

9. A Csillagászati Obszervatórium 2017.évi Szolgáltatási Jegyzékének jóváhagyása (12/2015. 

Kth. alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 Előkészítésben részt vesz:   Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság  

 

10. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság  

Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

 

11. Kiskunhalas Város Polgármestere részére cafeteria keretösszeg meghatározása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 
 

1. Kiskunhalas Város Sport díjai 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság  

 

 



 

FEBRUÁR 23. 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete, 

valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2019. évekre várható adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

3. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 

számú rendelet módosítása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

4. A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

5. Rendezési terv módosítása 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között megkötött közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletének 

módosítása (50/2016.Kth. alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

7. A Thorma János Múzeum 2016.évi beszámolójának, valamint 2017.évi munkatervének 

jóváhagyása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

8. A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016.évi beszámolójának, valamint 2017.évi 

munkatervének jóváhagyása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

9. A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 



Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

10. A Kiskunhalasi VOKE Művelődési Ház beszámolója (10/2016.Kth. alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

    Köznevelési,Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

11. Ifjúsági Kerekasztal beszámolója 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Köznevelési,Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

12. A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi üzleti terve 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

  Molnár Ferenc vezérigazgató 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

13. A Halas-T Kft. 2017. évi üzleti terve 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Molnár Ferenc ügyvezető 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

14. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

  Nagy-Apáti Ivett ügyvezető 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

15. A polgármester szabadság ütemezése 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

16. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

17. A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. beszámolója a 2016. évi bérleti díj terhére 

elvégzett felújítási munkáiról szóló beszámoló 
 Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

18. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel kötött Víziközmű bérleti – üzemeltetési 

szerződés 2016. évre vonatkozó 3. számú melléklete 

 Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 



 

19. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2016. évi beszámolója 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

20. A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat beszámolója 2016.évi munkájáról 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 
 

1. Kiskunhalas Városért kitüntetések adományozása 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

 

MÁRCIUS 30. 
 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011.(VI.01.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

2. Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek 2016. évi működéséről 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

3. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi adóztatásról (1991. évi XX. tv. 

138.§ (3) g.) pontja alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 

 

1. Kiskunhalas Város Közneveléséért Díj odaítélése 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

 

ÁPRILIS 27. 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásról szóló rendelete 



Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

2. Jelentés a 2016. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól  
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

3. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

    Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

4. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi munkájáról szóló 

beszámoló 
Előadó: Rostás László KVCNÖ elnöke 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

5. Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016.évi munkájáról 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

6. Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

    Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

7. EDF DÉMÁSZ ZRT. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolója- Kiskunhalas város 

közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016. évben 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 

 

1. Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj adományozása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

 

MÁJUS 25. 

 

1. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beszámolója 2016-ban végzett tevékenységéről 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 



Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

2. Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

3. -A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi 

beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

4. A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

5. -A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

    Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

6. Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak és 

közhasznúsági mellékleteinek elfogadása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

7. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi feladatainak ellátásáról 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

  

8. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2017. évben lezárult, illetve folyamatban lévő 

pályázatairól szóló beszámoló 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

9. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2016.évi működéséről  
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 



10. A Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás éves 

tevékenységéről szóló beszámolója 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 

 

1. Kiskunhalas Város Közszolgálatáért Díj odaítélése 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

 

JÚNIUS 29. 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezése 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

3. A 2017/2018. tanévben indítható óvodai csoportok száma és létszáma 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester  

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

4. A Kiskunhalasi Városi Értéktár Bizottság beszámolója I. féléves munkájáról (260/2016.Kth. 

alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

5. -A temetők éves munkatervének és beszámolóinak jóváhagyása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésében részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjaira javaslattétel 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére, közérdekű 



kérdések és javaslatok megtétele céljából. 
 

 

 

Július - Augusztus nyári szünet 

 
 

SZEPTEMBER 28. 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

2. Az óvodák és bölcsőde 2017/2018. tanévre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

3. Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és javaslatok 

megvizsgálásáról 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: érintett szakbizottságok 

 

 

OKTÓBER 26. 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítása 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

2. Kiskunhalas város 2016. évi környezeti állapotértékelése 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 

 

1. Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért Díj adományozása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

 

 

NOVEMBER 30. 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 



Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

2. A közterület használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

3. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve 

Előadó: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző  

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

5. Kiskunhalas város középtávú sportkoncepciója 2015-2020 felülvizsgálata (222/2015.Kth. 

alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020 

felülvizsgálata  (221/2015.Kth. alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

7. Beszámoló a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról  
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER 14. 

 

 

1. A Kiskunhalasi Városi Értéktár Bizottság beszámolója II. féléves munkájáról 
(260/2016.Kth. alapján) 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

2. Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról  



Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

3. A 2017-2018.évi közfoglalkoztatási programok indítása 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

 

4. A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 

 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 

 

1. Kiskunhalas Közművelődéséért Díj odaítélése 
Előadó:  Fülöp Róbert polgármester 

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

 

 

 

RENDEZVÉNYTERV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKATERVÉHEZ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2017. évi központi rendezvények, programok 
 

 

Január 1. 

Újévi sakk villámtorna 

 

Január 2. 

Újévi koncert a Baptista Templomban 

 

Január 12. 

A doni áttörés áldozatainak emléknapja 

 

Január 22. 

A magyar kultúra napja 

 

Február 11. 

Sportgála 

 

Február 25. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak napja 

 

Március 15. 

Nemzeti ünnep, a magyar sajtó napja 

 

Március 25. 



Hatvani Zoltán Városi Szavalóverseny 

 

Április 16. 

Holokauszt emléknap 

 

Május 5-7. 

Kiskunhalas Város Napja, a redempció ünnepe 

 

Május 6. 

Kerékpártúra Szabadkáról Kiskunhalasra 

 

Május 29. 

Városi gyermeknap 

 

Június 2. 

Nyárindító főtérparty 

 

Június 4. 

Nemzeti összetartozás napja 

 

Június első hétvégéje 

Városi pedagógusnap 

 

Június 23. 

Szent Iván napi vigadalom 

 

Június 29. 

Kuláküldözés áldoztainak napja 

 

Június 3. hétvégéje 

Kántor András Nemzetközi Veterán Autós- Motoros Találkozó 

 

Július 1. 

Köztisztviselők napja 

Semmelweis-nap 

 

Július 

Megyei köztisztviselői sportnap 

 

Augusztus 20. 

Állami ünnep városi megemlékezés 

Halasi hajtás nemzetközi triatlonverseny 

 

Augusztus 26. 

Kerékpártúra Kiskunhalasról Szabadkára 

 

Szeptember 8-10. 

Halasi szüreti napok 

 

Szeptember 17. 



Kulturális örökség napja 

 

Október 5. 

Halasi csata évfordulója 

 

Október 6. 

Aradi vértanúk emléknapja 

 

Október 23 - november 4. 

Nemzeti ünnep 

 

November 12. 

Szociális munka napja 

 

December 

Advent, városi gyermekkarácsony  

 

 

305/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Programiroda 

Nonprofit Kft-vel fennálló ingyenes használati szerződését, a kiskunhalasi 1. hrsz. alatt felvett, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti, Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal főbejáratától jobbra lévő, korábban Népesség-nyilvántartó irodaként 

működő helyiségek (17.63 m2 üzlet, 5.23 m2 szociális blokk) vonatkozásában 

meghosszabbítja 2018. december 31. napjáig. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az előterjesztés mellékletében lévő, 3. számú szerződésmódosítás aláírására. 

 

INGYENES HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

3. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 

15724904-2-03, PIR:724902, KSH statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: 

Fülöp Róbert polgármester) mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó) 

másrészről 

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-916308, 

adószám: 18080313-2-41, KSH statisztikai számjel: 18080313-7220-572-01, képviseli: 

Schultz Gábor ügyvezető) mint Használó (továbbiakban: Használó) között – Használatba adó 

és Használó közös említése esetén “Felek” – alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Felek rögzítik, hogy közöttük ingyenes használati szerződés jött létre a kiskunhalasi 1. hrsz 

alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/E szám alatt található 17.4 

m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában. A 17.4 m2 területű ingatlan az 1. számú ingyenes 



használati szerződés módosítással elcserélésre került a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal főbejáratától jobbra lévő, korábban Népesség-nyilvántartó irodaként működő 2 db 

helyiségre (1 db 17.63 m2 üzlet és 1 db 5.23 m2 szociális blokk).  

 

Felek közös megegyezéssel a szerződés 1.2 pontját (használati idő) az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1.A HASZNÁLAT TÁRGYA, HASZNÁLATI IDŐ 

 

1.2. Használatba adó az 1.1. pontban megjelölt ingatlant határozott időre, 2018. december 31. 

napjáig adja használatba.  

 

Felek a Használati szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul tartják 

fenn. 

 

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2016. december “…”.   Kiskunhalas, 2016. december “….”. 

 

 

………………………………..  ………………………………… 

Fülöp Róbert Schultz Gábor 

polgármester ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

Használatba adó Használó 

 

306/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 

2017. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
 Irányadó eljárásrend   Tervezett eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

Eszközbeszerzés a közfoglalkoztatási 

programokhoz 

 

 Nemzeti eljárásrend Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

értékhatárokat elérő értékű 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 115. § alapján 

2017. első félév 2017. október  

       

 II. Építési beruházás 
          

Thorma János Múzeum bővítése 

 

 

 Nemzeti eljárásrend 

 

Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 113.§ szerint 

 

2017. első negyedév 2017. szeptember  

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  



Tengelyen szállított szennyvíz 

elszállítására vonatkozó beszerzési 

eljárás 

 Nemzeti eljárásrend Hirdetmény közzététele 

nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 113.§ szerint 

 

2017. első negyedév 3 év  

Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása  Közösségi eljárásrend Nyílt közbeszerzési eljárás 2017. első negyedév 3 év  

VI. Szolgáltatási koncesszió     
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307/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a startmunka 

programok kérelmeinek benyújtását és legfeljebb 939.649 Ft önerőt biztosít a 2017. 

márciustól 2018. február 28-ig tartó startmunka programok megvalósulásához. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 

önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

2. A Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások 

megindítását.  

3. A Képviselő-testület támogatja az országos hajléktalan program benyújtását. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti programok 

megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerződéseket aláírja, tárgyalásokat, 

folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket és egyéb jognyilatkozatokat 

megtegye és aláírja. 

 

308/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőrösi út elnevezést adja az 

53. számú főút és a közvetlenül mellette található közterületeknek a város északi 

belterületi határa és a Határ út közötti szakaszának, valamint a Határ út és a Jókai utca-

Botond utca csomópont közötti közterületeknek. Az 1831/2 ingatlan elnevezése Kőrösi 

útra változik, míg a 1831/1 ingatlan elnevezése Széchenyi utca marad.  

2. A Képviselő-testület az Olajbányász utca elnevezést adja egységesen a Kéve utca 6157 

hrsz.-ú ingatlanától észak-keleti irányban a 6433/2 ingatlan telekhatáráig található 

közterületi ingatlanoknak. 

 

 

309/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a 

16/523/2016 számú változási vázrajz alapján a Kiskunhalas, belterület 3714 hrsz alatti és 

a 3714/A hrsz alatti ingatlan összevonásra, a 3714/A hrsz alatti önálló ingatlan 

megszüntetésre kerüljön.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására és a 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

310/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.100.000.- Ft támogatást 

nyújt a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club számára sportlétesítmény 

megvalósítását célzó pályázat benyújtásának előkészítése céljából.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás 

megkötésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint hogy a támogatás fedezetét 

a költségvetésben biztosítsa. 

 

311/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú pályázati felhívás szerint, Kiskunhalas 0824 és 0813/5 helyrajzi számú külterületi 

út felújítására „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök 

beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” címmel, legfeljebb 120 millió forint 

tervezett támogatási összegig. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Harkakötöny Község 

Önkormányzatával való Konzorcium megalakítására és a támogatási kérelem benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
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3.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrészt az eszközök költségét 

tekintve egyenlő részarányban biztosít, míg a külterületi utak felújításához szükséges önrészt 

az érintett Kiskunhalas és Harkakötöny települések Képviselő-testületei a felújításra kerülő 

utak arányában biztosítják a 2017. évi költségvetés terhére. 

 

312/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia 

feladatrendszerének támogatása" című fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának 

elnyerésére. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a pályázati 

részvételhez szükséges pályázati díj megfizetéséhez szükséges kétszer 20.000,- Ft összeget és 

megbízza Kiskunhalas Város Polgármesterét a pályázat előkészítésével, együttműködési 

megállapodások aláírására kiskunhalasi oktatási intézményekkel, a pályázat benyújtásával, 

lebonyolításával, és az ehhez szükséges minden nyilatkozat, dokumentum aláírásával. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt 

maximum 500.000 Ft összegben biztosítja, melyet a soron következő előirányzat-módosításkor 

a költségvetésébe beépít. 

 

 

Amely létrejött egyrészről a …………………….. (szervezet neve) (székhelycím: 

...........................) – a továbbiakban pályázó - másrészről: 

1. …………………….. (szervezet neve) (székhelycím: ..................................) 

2. …………………….. (szervezet neve) (székhelycím: ..................................) 

3. …………………….. (szervezet neve) (székhelycím: ..................................) 

4. …………………….. (szervezet neve) (székhelycím: ..................................) 

5. …………………….. (szervezet neve) (székhelycím: ..................................) 

 

a továbbiakban szakmai együttműködő partnerek - a továbbiakban együtt Felek - között a 

mai napon és az alábbiak szerint: 

1. Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával szakmai 

együttműködési kötelezettséget vállalnak a Belügyminisztérium által kiírt 

„Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázati kiírásra, az általuk közösen 

kidolgozott, előzetesen egyeztetett és kivitelezhetőnek minősített „……………” című 

projekt megvalósítására. Ezen megállapodás kifejezi a Felek azon szándékát is, hogy a 

projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények 

további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a ……………………….. (szervezet neve) 

pályázóként nyújtja be a(z) „………………..” című pályázatot, aki ezzel egyben a 

pályázati projekt koordinátora és a jóváhagyott, finanszírozott projekt megvalósításának 

vezetője is lesz. 

3. A Felek rögzítik, hogy a pályázati projekt végrehajtásáért, a támogatás 

felhasználásáért és elszámolásáért minden felelősség a pályázó szervezetet terheli, a külső 

jogviszonyokban kizárólagosan a pályázó a kötelezettségvállaló vagy szerződő fél. 

4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a pályázatban meghatározott célokkal 

egyetértenek, azok megvalósításában, a pályázatban foglalt cselekvési-, támogatott 

pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően részt vállalnak. Továbbá kijelentik, 
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hogy a projekt megvalósítása során a pályázatukban vállalt feladataikat a legjobb 

tudásuknak megfelelően hajtják végre. 

5. Az együttműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a pályázó jelen megállapodást az 

érintett együttműködő irányában egyoldalúan jogosult írásban felmondani, amennyiben az 

együttműködő partner akár szakmai szempontból, akár a teljesítési határidő be nem 

tartásával a projekt megvalósulását veszélyezteti. 

6. Az együttműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a támogatás összege NEM 

használható fel az együttműködési megállapodásban térítésmentesen vállalt feladatok 

felmerült költségeinek finanszírozására, valamint tárgyi eszköz (pl. gép, berendezés) 

részükre történő beszerzésére. A szakmai együttműködő szervezet az együttműködési 

megállapodás aláírásával térítésmentesen vállal feladatokat a projekt megvalósítása 

érdekében. Ezen feladatok ellátása körében a szakmai együttműködőnél keletkezett és 

felmerült költséget a támogatás terhére elszámolni nem lehet, mivel az együttműködési 

megállapodásból fakadó jogviszony térítésmentesen vállalt feladatokra vonatkozik. 

7. A Felek megegyeznek, hogy a támogatott projektet ……... és ..…... között valósítják meg 

(a továbbiakban: projektidőszak). 

8. A Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás rendelkezésre bocsátása előleg formájában 

történik, de csak a pályázó nevére és székhely címére szóló, a pályázatban meghatározott 

projektidőszak ideje alatt teljesített, ténylegesen felmerült költségeket tartalmazó 

záradékolt számviteli bizonylat kerülhet elszámolásra. 

9. A Felek biztosítják annak feltételeit, hogy a Belügyminisztérium, mint a pályázati kiírás 

Támogatója, illetve a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály 

alapján felhatalmazott szerv (különösen az Állami Számvevőszék és a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal) a támogatási időszak alatt és azt követően a támogatás felhasználását 

az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze. Ennek érdekében a támogatással 

kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot a támogatási döntés 

meghozatala napjától számított 10 évig kötelesek megőrizni és lehetővé tenni, hogy az 

ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen, az ellenőrzés érdekében a 

jogszabályban meghatározott ellenőrzési szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a 

helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés 

vizsgálatában – segítik. 

10. Az együttműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a pályázónak részletes szakmai 

beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni a projekt megvalósításának tényleges 

tevékenységeiről és költségeiről. Ehhez a saját részfeladataik végrehajtásáról számára 

határidőre beszámolót készítenek. A szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésének végső 

határideje a pályázatban rögzített és elfogadott projektidőszak befejezését követő 30. nap. 

11. A Felek tudomásul veszik, hogy a projekt szakmai ellenőrzése a projekt megvalósítása 

alatt folyamatos. 

12. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben olyan, a támogatás nem szabályszerű 

felhasználását valószínűsítő tény, információ merül fel, melyről csak helyszíni ellenőrzés 

keretében állapítható meg annak valóságtartalma – soron kívüli helyszíni ellenőrzésre 

kerülhet sor. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. 

13. A Felek rögzítik, hogy az egymás közötti (jog)vitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

 

A Felek közötti felelősség- és munkamegosztás 
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 A pályázó projektben vállalt feladatainak részletes és pontos meghatározása: 

 

  …………………………………..  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 Az együttműködő partnerek projektben vállalt feladatainak részletes és pontos meghatározása: 

……………………………………..… (partner neve) 
 …………………………………..  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 
 

 

 

……………………………………..… (partner neve) 

 …………………………………..  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 

 

……………………………………..… (partner neve) 

 …………………………………..  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 

………………………………..……… (partner neve) 

 …………………………………..  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 

………………………………..……… (partner neve) 

 …………………………………..  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 
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A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 

 

Kelt:  

 

…………………………………… 

Pályázó hivatalos képviselője 

 

  ..............................................  

 (név nyomtatott betűkkel, beosztás) 

 

 

 

Együttműködő partnerek képviselői 

Szervezet neve 

Szervezet hivatalos 

képviselője 

(név nyomtatott 

betűkkel, beosztás) 

Szervezet hivatalos 

képviselőjének aláírása 

…………………………

…. 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

 

 

313/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 

Bizottság működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
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314/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társult Önkormányzata – Képviselő-

testülete a Társulási Megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 1.számú melléklete 

szerinti tartalommal, valamint a 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást az előterjesztés 2.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

1.számú melléklet 

 

 

 

 

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

4.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

 

 

 

 

2016. december 6. 
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1. 

Bácsalmás Városi Önkormányzat 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8. 

képviseli: Németh Balázs polgármester 

 

2. 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 

6453 Bácsbokod, gr. Széchenyi I. u. 80. 

képviseli: Kovács László polgármester 

 

3. 

Bácsborsód Községi Önkormányzat 

6454 Bácsborsód, Petőfi utca 3. 

képviseli: Csomor László polgármester 

 

4. 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat 

6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 15. 

képviseli: Müller József polgármester 

 

5. 

Bácsszőlős Község Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 

képviseli: Szarvas Róbert Norbert polgármester 

 

6. 

Baja Város Önkormányzat 

6500 Baja, Szentháromság tér 1. 

képviseli: Fercsák Róbert polgármester 

 

7. 

Bátmonostor Községi Önkormányzat 

6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1. 

képviseli: Béleczki Mihály polgármester 

 

8. 

Bátya Község Önkormányzata 

6351 Bátya, Kossuth u. 20. 

képviseli: Zsebics Ilona polgármester 

 

9. 

Bócsa Község Önkormányzata 

6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 

képviseli: Szőke-Tóth Mihály polgármester 

 

10. 

Borota Községi Önkormányzat 

6445 Borota, Szent István u. 43. 

képviseli: Mikó Ferencné polgármester 

 

11. 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
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6114 Bugac, Béke u. 10. 

képviseli: Szabó László polgármester 

 

12. 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 24. 

képviseli: Kerekes László Zoltán polgármester 

 

13. 

Császártöltés Község Önkormányzata 

6239 Császártöltés, Keceli út 107. 

képviseli: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 

14. 

Csátalja Község Önkormányzata 

6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/B. 

képviseli: Kovács Antal polgármester 

 

15. 

Csávoly Községi Önkormányzat 

6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

képviseli: Hamháber Norbert polgármester 

 

16. 

Csikéria Községi Önkormányzat 

6424 Csikéria, Kossuth u. 113. 

képviseli: Korbély László polgármester 

 

17. 

Csólyospálos Község Önkormányzata 

6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

képviseli: Á. Furus János polgármester 

 

18. 

Csongrád Városi Önkormányzat 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

képviseli: Bedő Tamás Albert polgármester 

 

19. 

Dávod Önkormányzat 

6524 Dávod, Dózsa Gy. út. 61. 

képviseli: Hirtenberg János Sándor polgármester 

 

20. 

Drágszél Község Önkormányzata 

6342 Drágszél, Kossuth u. 18. 

képviseli: Pondur Gábor polgármester 

 

21. 

Dunafalva Községi Önkormányzat 

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. 

képviseli: Magosi György polgármester 
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22. 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 

6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. 

képviseli: Dusnoki Csaba polgármester 

 

23. 

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57. 

képviseli: Vargyas Mihály polgármester 

 

24. 

Dusnok Község Önkormányzata 

6353 Dusnok, István király u. 9. 

képviseli: Palotai Péter polgármester 

 

25. 

Érsekcsanád Község Önkormányzata 

6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77. 

képviseli: Felső Róbert polgármester 

 

26. 

Érsekhalma Község Önkormányzata 

6348 Érsekhalma, Fő utca 22. 

képviseli: Horváth Roland polgármester 

 

27. 

Fajsz Község Önkormányzata 

6352 Fajsz, Szt. István király u. 20. 

képviseli: Berta Zsolt polgármester 

 

28. 

Felgyő Községi Önkormányzat 

6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

képviseli: Horváth Lajos polgármester 

 

29. 

Felsőszentiván Községi Önkormányzat 

6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60. 

képviseli: Vörös Szilárd polgármester 

 

30. 

Foktő Község Önkormányzata 

6331 Foktő, Kossuth u. 2. 

képviseli: Bakai Károly polgármester 

 

31. 

Fülöpjakab Község Önkormányzata 

6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 

képviseli: Szénási Zoltán polgármester 

 

32. 
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Gara Községi Önkormányzat 

6522 Gara, Kossuth u. 62. 

képviseli: Faa Béla polgármester 

 

33. 

Gátér Község Önkormányzata 

6111 Gátér, Petőfi u. 16. 

képviseli: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester 

 

34. 

Géderlak Községi Önkormányzat 

6334 Géderlak, Kossuth u. 95. 

képviseli: Katona György polgármester 

 

35. 

Hajós Város Önkormányzata 

6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

képviseli: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

36. 

Harkakötöny Község Önkormányzata 

6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

képviseli: Brassó Imre Albert polgármester 

 

37. 

Hercegszántó Község Önkormányzata 

6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8. 

képviseli: Feigl József polgármester 

 

38. 

Homokmégy Községi Önkormányzat 

6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 

képviseli: Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármester 

 

39. 

Homorúd Községi Önkormányzat 

7716 Homorúd, Hársfa tér 9. 

képviseli: Teszárik József polgármester 

 

40. 

Imrehegy Község Önkormányzata 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

képviseli: Túriné Czeglédi Edit polgármester 

 

41. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 

6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

képviseli: Czeller Zoltán polgármester 

 

42. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
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képviseli: Nagy András polgármester 

 

43. 

Kalocsa Város Önkormányzata 

6300 Kalocsa, Szt. István király út 35. 

képviseli: Dr. Bálint József polgármester 

 

44. 

Katymár Községi Önkormányzat 

6455 Katymár, Kossuth u. 1. 

képviseli: Pál Endre polgármester 

 

45. 

Kecel Város Önkormányzata 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

képviseli: Haszilló Ferenc polgármester 

 

46. 

Kéleshalom Községi Önkormányzat 

6444 Kéleshalom, Fő u. 2. 

képviseli: Szvétek Lajos Róbert polgármester 

 

47. 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

képviseli: Domonyi László polgármester 

 

48. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 

képviseli: Csányi József polgármester 

 

49. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

 

50. 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

képviseli: Ábrahám - Fúrús András polgármester 

 

51. 

Kisszállás Község Önkormányzata 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 

képviseli: Kispál István polgármester 

 

52. 

Kömpöc Község Önkormányzata 

6134 Kömpöc, Petőfi u. 10. 

képviseli: Tisoczki László polgármester 
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53. 

Kunbaja Község Önkormányzata 

6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 

képviseli: Franczné Lakner Éva polgármester 

 

54. 

Kunfehértó Község Önkormányzata 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

képviseli: Huszár Zoltán polgármester 

 

55. 

Kunszállás Község Önkormányzata 

6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. 

képviseli: Kovács Imre polgármester 

 

56. 

Madaras Község Önkormányzata 

6456 Madaras, Báthory u. 1. 

képviseli: Juhász István polgármester 

 

57. 

Mátételke Község Önkormányzata 

6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 

képviseli: Nagy Noémi polgármester 

 

58. 

Mélykút Város Önkormányzat 

6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

képviseli: Kovács Tamás polgármester 

 

59. 

Miske Község Önkormányzata 

6344 Miske, Fő u. 18. 

képviseli: Illés Attila Ádám polgármester 

 

60. 

Móricgát Község Önkormányzata 

6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b. 

képviseli: Csontos Máté László polgármester 

 

61. 

Nagybaracska Község Önkormányzata 

6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 

képviseli: Bögi István András polgármester 

 

62. 

Nemesnádudvar Község Önkormányzata 

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. tér 1. 

képviseli: Dr. Kovács István polgármester 

 

63. 

Ordas Községi Önkormányzat 
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6335 Ordas, Kossuth u. 8. 

képviseli: Szabó Zsolt polgármester 

 

64. 

Öregcsertő Községi Önkormányzat 

6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141. 

képviseli: Kis-Vén László polgármester 

 

65. 

Pálmonostora Község Önkormányzata 

6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 

képviseli: Cseszkó László György polgármester 

 

66. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 

képviseli: Szász János Attila polgármester 

 

67. 

Pirtó Község Önkormányzata 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

képviseli: Nagy Ferenc polgármester 

 

68. 

Rém Község Önkormányzata 

6446 Rém, Május 1. u. 17. 

képviseli: Papp Imréné polgármester 

 

69. 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

képviseli: Lehoczki Ferenc polgármester 

 

70. 

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 

6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201. 

képviseli: Tamás Márta polgármester 

 

71. 

Szakmár Község Önkormányzata 

6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24. 

képviseli: András Gábor polgármester 

 

72. 

Szank Községi Önkormányzat 

6131 Szank, Béke u. 33. 

képviseli: Patkós Zsolt polgármester 

 

73. 

Szeremle Községi Önkormányzat 

6512 Szeremle, Szabadság u. 1. 

képviseli: Varga György polgármester 
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74. 

Tataháza Községi Önkormányzat 

6451 Tataháza, Kossuth u. 60. 

képviseli: Vörös István polgármester 

 

75. 

Tázlár Község Önkormányzata 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

képviseli: Bán Róbert László polgármester 

 

76. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

képviseli: Dr. Vancsura István polgármester 

 

77. 

Tömörkény Községi Önkormányzat 

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

képviseli: Bánfi Sándor polgármester 

 

78. 

Újtelek Község Önkormányzata 

6337 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

képviseli: Simon Sándor Róbertné polgármester 

 

79. 

Uszód Községi Önkormányzat 

6332 Uszód, Árpád u. 9. 

képviseli: Bedi Gyula polgármester 

 

80. 

Vaskút Községi Önkormányzat 

6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 

képviseli: Alszegi Zoltán polgármester 

 

81. 

Zsana Község Önkormányzata 

6411 Zsana, Kossuth u. 3. 

képviseli: Visnyei Miklós polgármester 

 

82. 

Mohács Város Önkormányzata 

7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 

képviseli: Szekó József polgármester 

 

települési önkormányzatok képviselő-testületei mint alapítók elhatározták, hogy a Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok társulásáról és 

együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-ában meghatározott társulási 

jog, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87-90. §-ai alapján a résztvevő 

önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, hulladékgazdálkodási 

cdp://1/99200038.TV/87/
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rendszerének fejlesztésére jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak 

létre. A társult önkormányzatok az alábbi Társulási Megállapodást kötötték a közöttük 

korábban létrejött Konzorcionális Szerződésben foglalt előzetes kötelezettségvállalásuknak 

megfelelően.  

 

 

 

Az alapítók Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k.) pontja, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87-95 §-ai,  a hulladékokról 

szóló 2012. évi CLXXXV.törvény. (Htv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) és a 2013.évi V.törvénnyel megállapított Polgári Törvénykönyv ( Ptk.) alapján 

a társulásra vonatkozó megállapodásukat a Társulási Megállapodás 4.számú módosításában 

módosították és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 

alábbiak szerint fogadják el. ( A módosítások sötét sávos nézetben vannak jelölve!) 

 
PREAMBULUM 

 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél a fent részletesen felsorolt önkormányzatok, mint 

társulási alapító tagok ( továbbiakban: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei által 

elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggő 

hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá a helyi önkormányzatokról 

szóló  1990. évi LXV. törvény (Ötv), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

(Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.)  Korm. rendelet 

(Ámr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt). és a hivatkozott törvények végrehajtásával 

kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény 

(Ptk.) rendelkezéseit vették figyelembe. A társulás a működése időtartama alatt módosított 

jogszabályokat, a korábban hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a 

helyükbe lépő kihirdetett és hatályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának 

megfelelően alkalmazza működése során. 

 

A/ A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése, az integrált hulladékhasznosítási és kezelési 

feladatok ellátása érdekében együttesen vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési 

szilárdhulladék kezelési rendszer megvalósítására, ennek érdekében a tagok az Európai Unió 

Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánnak komplex hulladékgazdálkodási 

rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. 

 

A Tagok a 2001.évben kötött - idő közben módosított - Konzorcionális Szerződésükben a 

következő célokat fogalmazták meg:   

 

Az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős előtámogatásban részesíti az 

Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat - így Magyarországot -, illetve azok olyan 

regionális, beruházási projektjeit is, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 

végrehajtásához, teljesítéséhez. 

 

A Hgt. hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatainak megoldására, a 

korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére, - a hulladékok 

gyűjtésére, szállítására, előkezelésére, újrahasznosítására és a maradék újra nem hasznosítható 

cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/A0900292.KOR/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/95900004.TV/
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hulladékrész ártalmatlanítására vállaltak kötelezettséget az EU és hazai szabályozásoknak 

megfelelő meglévő, illetve újonnan megvalósítandó (regionális) hulladéklerakókon.  

 

A Konzorcionális Szerződést aláíró Tagok együttesen vállalkoztak a Homokhátsági Régió 

komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszerének 

megvalósítására, amely terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések 

önkormányzatai. Ezen terv a tagi önkormányzatok közigazgatási területét átfogó térségi, 

regionális hulladékgazdálkodás megvalósítását jelenti, magában foglalva a következőket: 

 

- a települési, illetve azzal együtt gyűjthető intézményi szilárdhulladékok teljes körű 

és szelektív szervezett gyűjtését településenként, illetve gyűjtési körzetenként; 

- a hulladékok előkezelését újrahasznosítás céljából; az újrahasznosítható 

hulladékok (másodnyersanyagok) értékesítését; 

- a nem hasznosítható hulladékrész lerakását műszaki védelemmel rendelkező, 

regionális hulladéklerakón (Felgyő, Kiskunhalas és a részben PHARE forrásból 

finanszírozandó Vaskút területén). 

- a cél megvalósításának része a technikai és technológiai rendszerek létrehozása, az 

eszközök, a gyűjtőedényzetek, a gépek, szállítójárművek beszerzése és telepítése, a 

szükséges beruházások megvalósítása. 

 

A Konzorcionális Szerződést aláíró Tagok ezen kívül felvállalták a projekt területén meglévő, 

a természeti környezetet potenciálisan veszélyeztető hulladéklerakó(k) bezárását, 

rekultivációját, illetve rész rekultivációját. A Tagok a projekt keretében megvalósuló 

rendszert olyan magas műszaki-technikai színvonalon és környezetet védő módon kívánják 

működtetni, amely hosszútávon, a mindenkori infrastrukturális rendszerben is képes 

biztosítani a térség természeti környezetének védelmét, kívánatos szinten tartja a térség 

környezetminőségi állapotát és a térségben élő lakosság életminőségét. 

 

A Tagok a folyamatos és hatékony működés érdekében elhatározták szerződés kereteiben, a 

korszerű hulladékgazdálkodási térségi rendszert létrehozását és működtetését. Ennek 

érdekében a Tagok megállapodtak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében önkormányzati 

felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be az ISPA program keretében támogatás 

igénybevételére azzal, hogy Magyarország EU csatlakozását követően a támogatás az EU 

Kohéziós Alapjából (KA) kerül folyósításra, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A 

Konzorcionális Szerződést a Tagok 2008.október 21-én elfogadott módosítása folytán - annak 

XVI. Fejezetében új célokkal, feladatokkal és kötelezettség vállalásokkal egészítették ki: 

 

A Tagok a Konzorcionális Szerződés keretében ISPA (KA) forrásból megvalósuló 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték 

el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos 

hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott alábbi 

hulladékgazdálkodási célok: 

 

a) települési szilárd hulladék lerakással történő ártalmatlanítás arányának 

csökkentése, 

b) települési szilárd hulladék hasznosítási arányának növelése, 

c) szelektíven gyűjthető hulladékok hasznosítási arányának növelése, 

d) zöldhulladékok hasznosítási arányának növelése, 

e) inert hulladék lerakással történő ártalmatlanítás arányának csökkentése, illetve az 

inert hulladék hasznosítása. 

 

A célok eléréséhez a Tagok az alábbi feladatok teljesítését határozták el:  
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a) A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő 

előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

(továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális 

létesítményekben: 

 Felgyői lerakó, 

 Kiskunhalasi lerakó, 

 Vaskúti lerakó. 

b) A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi 

komposztáló edények kihelyezésével. 
c) Újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5 

újrahasználati központ kerülne kialakításra. Az újrahasználat érdekében az 5 

hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még 

funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, 

ruhaneműk (külön speciális 0,5 m
3
-es konténerben) leadására. Ezáltal a hulladékudvarok 

egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás 

nélkül. 

d) Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék). 

e) Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra:a 

begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítős gépjárművekkel kerülne 

begyűjtésre, majd a már mindhárom területen meglévő, ISPA Projektből létesült 

válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A meglévő válogató 

kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő hulladék 

mennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az 

alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott zsákokkal : 

(csomagolási)papír,(csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag. 

 

_______ 

 

B./ A Tagok megállapodtak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében a Konzorcium 

pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében a 

meglévő Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve 

mechanikai-biológiai előkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének támogatására. A Tagok vállalják 

a lakosságszámok arányában önrész biztosítását. 

 

A Tagok előzetes kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a fenti pályázati projekt 

megvalósítását célzó támogatási pályázaton (II. fordulón) való részvételről döntenének, abban 

az esetben jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, a Társulási Szerződésben 

részletesen meghatározottak szerint. Jelen Társulási megállapodás ezen együttműködési 

szándékuk megerősítésére, folytatására is szolgál.  

 

A Tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, pályázati 

dokumentációikban, Konzorcionális Szerződésükben foglalt kötelezettségvállalásuknak eleget 

téve hozzák létre a HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS-t.  

 

A Társulás megalakítását követően, külön szerződésben rögzíthetik Konzorcionális Szerződés 

hatálya alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és jogosultságok szerződéses 

jogutódlásának körét és feltételeit. 
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Tagok saját forrásaik kiegészítésére, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő 

ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. 

 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 

szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő 

Tagok feladat- és hatáskörének ellátására. 

 

A Homokhátsági Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tag önkormányzatai 

lehetőséget biztosítanak a jelenlegi szolgáltatási területhez szervesen kapcsolódó területek 

azon önkormányzatai számára, akik a Konzorciumnak nem voltak tagjai, hogy a Társuláshoz 

csatlakozzanak. A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó, Konzorciumban még nem 

részes önkormányzatok: 

 

a) meg tudnak felelni az EU hulladékgazdálkodás irányelveinek azzal, hogy 

a feladatkörükbe tartozó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket 

teljesíteni tudják, és 

 

b)  a Konzorcionális Szerződésben és jelen Társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségeket magukra nézve kötelező érvényűnek és hatályúnak elfogadják. 

__________ 

 

C./1. A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben döntött az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási 

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról, mely  

rendelet  hatálya kiterjed – többek között – a a 2014-2020 programozási időszakban a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére 

finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási beruházások 

megvalósítását szolgáló projektekre is. A rendelet 3. § (1)-(2)  bekezdése értelmében a 

miniszter köteles gondoskodni az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról 

akként, hogy a miniszter ezzel összefüggő feladatait az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) bevonásával 

látja el. 

 

 2. A Kormányrendeletben foglaltak megvalósítására Magyarország Kormányának 

megbízásából pályázati felhívás ( a továbbiakban: Pályázati Felhívás) kiadására került sor a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 

alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” címmel, melynek 

kódszáma KEHOP-3.2.1. A Pályázati Felhívás preambuluma a következőket tartalmazza  

„Magyarország Kormányának felhívása a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP), a települési önkormányzatok; a 

települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai és a többségi állami tulajdonú 

nonprofit gazdasági társaságok részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása 

érdekében.  

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hulladékgazdálkodással és 

kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok 

valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a 
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szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 

az NFP együttműködésével tervezi jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.  

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti;  

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a 

Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.  

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:  

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt 

kötelezettségnek megfelelően a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásai szerinti 

elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztése cél eléréséhez;  

 a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.  

 

3. A Társulás tagjai megismerték és elfogadták a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet továbbá 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

 

4. A Társulás tagjai a Kormány hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításával 

(továbbfejlesztésével) összefüggő fenti céljaival egyetértve elhatározzák a  Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és 

az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  

pályázati projektben való részvételt. A támogatással megvalósítani kívánt társulási cél a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése , különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre. Ennek érdekében a Társulás 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumvezetővel ( a továbbiakban: 

Konzorciumvezető)  

− a támogatási kérelem benyújtására, és 

− a támogatási kérelem támogatása esetén a projekt megvalósítására. 

 

5. A Társulás tagjai a Konzorcium céljával egyetértenek: a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-3.2.1   azonosítószámú 

felhívásra támogatási kérelem benyújtása és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban 

foglalt cél közös együttműködéssel való megvalósítása. 

 

6. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírásával a Társulás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 

6:11.§-a és 6:15.§-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy helyette és nevében a 

támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes 

felhatalmazással eljárva a Konzorciumot képviselje. 

 

7. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás a 339/2014. (XII.19.) Korm. 

rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy 

− helyette és nevében a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben 

eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 

− a Támogatóval a támogatási szerződést megkösse; 

− a Társulás helyett és nevében a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, 

közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa; 
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− döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek 

megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, 

valamint módosítsa, amennyiben az szükséges, a Konzorciumvezetőnek a Társulás 

részére történő folyamatos tájékoztatása mellett. 

 

8. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás vállalja, hogy a projekt előkészítés 

kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak iránymutatása alapján együttműködnek, 

elszámolási , beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a megadott határidőben 

eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a beruházásra vonatkozó elkészült 

dokumentációt és iratanyagokat teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek. 

 

9. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén 

együttműködési megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben 

foglalt tartalommal, ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumvezetővel kötött 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem 

részesül támogatásban, illetve ha a Társulás a projekt megvalósítására a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást nem köti meg. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulás neve:  

 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (HRHÖT) 

 

2. A Társulás székhelye: 

 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

3. A Társulás működési területe és társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

A Társuláshoz tartozó települések alapításkor figyelembe vehető lakosságszámát a 2. 

számú melléklet tartalmazza. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a 

Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet megelőző évi adatok alapján, az 

abban bekövetkező változásokat figyelembe véve kell megállapítani a társulás 

működése során. 

 

4. A Társulás időtartama: 
 

A Társulás határozatlan időre alakul, de legalább, a KEOP, KEHOP vagy egyéb 

hulladékgazdálkodási projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt 

követő 10 éves fenntartási időszakra jött létre. 

 

5. A Társulás jogállása:  
 

5.1. A Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint létrehozott társulás, nem költségvetési szerv 

törzskönyvi jogi személy. [Áht.105/A.§] 

 5.2.  A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 
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6. A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége (közfeladata): 

 

A Társulás az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pontban meghatározott köztisztaság és 

településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási feladatok, valamint a Htv.. 33-

37.§-ában meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok közül az itt 

felsorolt feladatok, szolgáltatások közös megszervezése. 

 

7. Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 

429900 Egyéb építés 

 

8. Az ellátott szakfeladatok: 
 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 

 

9. A Társulás feladatai:  

 

a) komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, továbbfejlesztése, a 

régió hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése; 

b) a települések hulladékgyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának javítása, 

kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása; 

c) a települések hulladékgazdálkodásának javítása, fejlesztése érdekében a szükséges 

tanulmányok készítése; 

d) a projekt menedzselése a résztvevő önkormányzatok érdekében, ennek megfelelően a 

lebonyolításban való részvétel; 

e) a társult önkormányzatok közigazgatási területén, az önkormányzatok 

közszolgáltatói feladatainak, különösen a szilárd hulladékkezelés hatékonyabb 

megoldása céljából közös társulási programok kialakítása; 

f) a társulási programok megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése;a 

szükséges pályázatok előkészítésében, illetve a pénzügyi támogatás elnyerése esetén 

a beruházás lebonyolításában való részvétel;  

g) a társult önkormányzatok fenti tevékenységének összehangolása, valamint a térségi 

kapcsolatok elmélyítésének elősegítése, 

h) a Homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése , különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre; ennek 

uniós forrásból való támogatása, és a beruházás megvalósítása érdekében 

együttműködés az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel, vagy 

erre vonatkozó jogszabályban meghatározott más szervvel. 

 

10. A Társulás döntéshozó szerve:  

 

10.1. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási 

tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik 
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a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

[Mötv. 94.§ (1)-(2) bek.] A társulási tanács 9 tagból áll. 

 

A társulási tanács elnevezése:  

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa ( a továbbiakban: Társulási Tanács) 

 

A társulási tanács székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

10.2. A Társulási Tanács tagjai: 

A Társulási Tanács tagjainak delegálására és visszahívására vonatkozóan a társult 

önkormányzatok az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 

a) A Társulási Tanácsba a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  három tagot választanak és delegálnak, akik közül 

egy tag mindenkor Csongrád Városi mindenkori polgármestere, egyúttal – a Társulási 

Tanács választása alapján – a Társulási Tanács elnöke, míg a további két tagot  a Felgyői 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül delegálnak, kiknek visszahívására 

is a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi 

döntésükkel –  jogosultak.  

 

b) A Társulási Tanácsba a Vaskúti Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel három tagot választanak és delegálnak, a Vaskúti 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek visszahívására is a Vaskúti 

Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi döntésükkel –  

jogosultak. Az így delegált két Társulási Tanács tag közül választja a Társulási Tanács 

az egyik alelnököt. 

 

c) A Társulási Tanácsba a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  három tagot választanak és delegálnak a Vaskúti 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek visszahívására is a Vaskúti 

Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi döntésükkel –  

jogosultak. Az így delegált két Társulási Tanács tag közül választja a Társulási Tanács a 

másik alelnököt. 

 

10.3. A Társulási Tanács tagjainak delegálására és visszahívására vonatkozó döntéshez a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. 

 

10.4. Megválasztottnak, illetve visszahívottnak kell tekinteni az adott gyűjtőkörzet által 

delegált Társulási Tanács tagot akkor, ha az adott gyűjtőkörzethez tartozó 

önkormányzatok mindegyike meghozta a Társulási Tanács tagjává történő 

megválasztásra illetve a visszahívásra vonatkozó képviselő-testületi határozatát, az 

utolsóként meghozott határozat időpontjában. 

 

10.5. A Felgyői, a Vaskúti és a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzetekhez tartozó társult tagi 

önkormányzatok felsorolását a Társulási Megállapodás 6.számú melléklete  tartalmazza. 

 

10.6. A Társulási Tanács tagjainak megbízatásának időtartama:  
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A Társulási Tanács tagjai megbízatása a I/10.4.pont szerinti delegálásuktól kezdődően 

a) a polgármesteri-, alpolgármesteri-, az önkormányzati képviselői mandátumuk teljes 

idejére, vagy  

b) a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – 

minősített többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól, kivéve a 

Társulási Tanács Elnökét, akinek megbízatása időtartamára a 11.2.pontban foglaltak az 

irányadóak. 

 

10.7. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait  (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése, pénzügyi-, gazdasági lebonyolítás ) a társulás székhelyének polgármesteri 

hivatala –  Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – látja el.[Mötv.95.§ 

(4) bek.] 

 

11. A Társulási Tanács tagjainak helyettesítése, a Társulási Tanács helyettes tagjai:  

 

11.1. A Társulási Tanács helyettes tagjainak ( a továbbiakban: helyettes tag) delegálására 

és visszahívására vonatkozóan a társult önkormányzatok az alábbiak szerint állapodnak 

meg:  

 

a) A Társulási Tanácsba a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  egy helyettes tagot választanak és delegálnak a 

Felgyői Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, 

alpolgármesterei vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek 

visszahívására is a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  jogosultak. Az így megválasztott helyettes tag 

kizárólag  a Felgyői Gyűjtőkörzethez tartozó társult tagi önkormányzatok  által 

megválasztott és delegált Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítheti akadályoztatása 

esetén. 

 

b) A Társulási Tanácsba a Vaskúti Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  egy helyettes tagot választanak és delegálnak a 

Vaskúti Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, 

alpolgármesterei vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek 

visszahívására is a Vaskúti Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  jogosultak. Az így megválasztott helyettes tag 

kizárólag  a Vaskúti Gyűjtőkörzethez tartozó társult tagi önkormányzatok  által 

megválasztott és delegált Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítheti akadályoztatása 

esetén. 

 

c) A Társulási Tanácsba a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel egy helyettes tagot választanak és delegálnak a Vaskúti 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek visszahívására is a Vaskúti 

Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi döntésükkel –  

jogosultak. Az így megválasztott helyettes tag kizárólag  a Kiskunhalasi 

Gyűjtőkörzethez tartozó társult tagi önkormányzatok  által megválasztott és delegált 

Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítheti akadályoztatása esetén. 

 

11.2. A Társulási Tanács helyettes tagjainak delegálására és visszahívására vonatkozó 

döntéshez a választására jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok képviselő-

testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. 
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11.3. Megválasztottnak, illetve visszahívottnak kell tekinteni az adott gyűjtőkörzet által 

delegált Társulási Tanács helyettes tagját akkor, ha az adott gyűjtőkörzethez tartozó 

önkormányzatok mindegyike meghozta a Társulási Tanács tagjává történő 

megválasztásra illetve a visszahívásra vonatkozó képviselő-testületi határozatát, az 

utolsóként meghozott határozat időpontjában. 

 

11.4. A Társulási Tanács helyettes tagjai megbízatásának időtartama:  

A Társulási Tanács helyettes tagjai megbízatása az I/11.3.pont szerinti delegálásuktól 

kezdődően 

a) a polgármesteri-, alpolgármesteri-, az önkormányzati képviselői mandátumuk teljes 

idejére, vagy  

b) a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – 

minősített többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól. 

 

11.5. A Társulási Tanács helyettes tagja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit – e 

tisztségükben – nem helyettesítheti. 

 

12. A Társulási Tanács elnöke, alelnökei: 

 

12.1. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt ( a továbbiakban: Társulási Tanács 

Elnöke)  és két alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a 

korelnök hívja össze és vezeti.[ Mötv. 95. § (1) bek.] 

 

12.2. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács 

Elnökéül Csongrád Város mindenkori polgármesterét választja meg a Társulási Tanács. 

 

12.3. A Társulási Tanács Elnökének megbízatása a polgármesteri tisztségre történt 

megválasztásának napjától a polgármesteri megbízatása megszűnéséig [Mötv.63.§] tart. 

Megszűnik az elnök megbízatása 

a) a helyi önkormányzatnál betöltött polgármesteri tisztsége megszűnése, 

b) az elnöki tisztségről való lemondása esetén. 

 

12.4. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek megválasztásának napja valamint az ezt követő első 

Társulási Tanács ülésen a Társulási Tanács Elnöke megválasztása közötti időszak 

áthidalása érdekében a társult önkormányzatok felhatalmazzák a helyi önkormányzati 

képviselő-  és polgármester választáson Csongrád Város Polgármesterének 

megválasztott személyt, hogy halaszthatatlan esetben –  a Társulást fenyegető kár vagy 

hátrány elhárítása érdekében, illetve a késedelmes intézkedés által bekövetkezhető 

joghátrány elhárítása érdekében – a Társulás képviseletét a Társulási Tanács általi 

megválasztásáig terjedő időben ellássa, a Társulás nevében kötelezettséget vállaljon, 

gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot, valamint összehívja a választást 

követő első Társulási Tanács ülést,  azzal a feltétellel, hogy a választást követő első 

Társulási Tanács ülésen tájékoztatja a Társulási Tanácsot a megtett intézkedésekről. 

 

12.5. A Társulási Tanács tagjai közül választott két alelnök megbízatása a Társulási 

Tanács általi megválasztása napjától a Társulási Tanács elnöke megbízatása 

megszűnéséig tart. Megszűnik az alelnök megbízatása 

c) a helyi önkormányzatnál betöltött polgármesteri, alpolgármesteri, helyi 

képviselői tisztsége megszűnése, 

d) a Társulási Tanács tagsági viszonyból való visszahívása, 

e) az alelnöki tisztségről való lemondása esetén. 
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13. A Társulás képviselete: 

 

13.1. A Társulást képviseli: Csongrád Város mindenkori polgármestere, mint a Társulási 

Tanács elnöke, kinek képviseleti joga önálló. 

 

13.2. A Társulást képviselik továbbá a Társulási Tanács alelnökei, kiknek képviseleti 

joga együttes. 

 

14. A Társulás ellenőrző szerve: 

 

14.1.A Társulás ellenőrző szerve a három tagból álló Felügyelőbizottság. 

 

14.2.A Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. 

 

14.3.A Felügyelőbizottság tagjai megválasztásának, visszahívásának szabályai: 

 A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás 

Felügyelőbizottságába a Felgyői-, a Vaskúti - és  a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzethez 

tartozó tag önkormányzatok gyűjtőkörzetenként 1-1-1 fő felügyelőbizottsági tagot 

választanak és delegálnak. A felügyelőbizottsági tagok megválasztásához a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. A Társulás 

felügyelőbizottsági tagjává való megválasztás nincsen polgármesteri, alpolgármesteri 

vagy önkormányzati képviselői tisztséghez kötve. 

 

14.2. A Társulás Felügyelőbizottsági tagjainak jogviszonya a  megválasztásuktól a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – minősített 

többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól. A felügyelőbizottsági 

tagok visszahívásához a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. 

 

14.3. Megszűnik a Társulás Felügyelőbizottsági tagjának megbízatása: 

a) a tisztségből való visszahívásával, 

b) a tisztségről való lemondásával. 

 

15.  A Társulási Tanács megválasztott elnökét, alelnökeit, tagjait, helyettes tagjait, a 

felügyelőbizottság tagjait a Társulási megállapodás 1.sz.melléklete tartalmazza. 

 

16. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése:  

 

16.1. A Társulás munkavállalóinak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

16.2. A Társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási 

Tanács elnöke jogosult.  

 

17.  Pénzkezelés 

 

17.1.A Társulás pénzeszközeit az I/17.2. pont szerinti pénzintézetnél nyitott 

bankszámlán kezeli. Más pénzintézetnél bankszámlát nem nyithat. Az Elnök a Tagok 
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részére a számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési beszámoló 

keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani. 

17.2. Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

17.3.Bankszámlaszám: 11735050-15794550 sz. 

 

18. A Társulás adószáma:  

 

 15794550-2-06 

 

19. A Társulás alapításának időpontja:  

 

 2011.08.24. 

 

20. A Társulás működésének kezdete:  

 

A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő hónap első napján 

kezdi meg működését a jogi személyiségű társulás.  

 

II. 

A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 

1. A Társulás jogállása: a társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő 

és gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önálló bankszámlával 

és adószámmal rendelkező költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi személyiségű nem 

költségvetési szerv. 

 

2. A társulási megállapodással létrehozott Társulás jogállását tekintve A Társulás a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) szerint létrehozott társulás, nem költségvetési szerv törzskönyvi 

jogi személy, mely társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás  az alapító szerv által vagy 

törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg. A Társulásra, .mint nem 

költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyre vonatkozó bejegyzés módosítása a 

bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény más időpontot, vagy az 

adatmódosításra irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg. [Áht.105/A.§] 

 

3. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 

meghatározott keretek között, az Áht-ban foglaltak szerint látja el.  

 

4. A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt 

felhatalmazásuk alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti 

rendszerét.  

 

5. A Társulási Tanács Elnöke a Társulás képviseletében intézkedik a nem költségvetési 

szerv törzskönyvi jogi személyre vonatkozó bejegyzés és módosítása iránt a Magyar 

Államkincstárnál, valamint a Társulási Megállapodást, és annak módosításait  annak 

hatályba lépését követő 15 napon belül megküldi a törvényességi felügyeleti eljárás 

gyakorlására jogosult Csongrád Megyei Kormányhivatalnak.[Mötv.132-135.§ ] 

 

III.  

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK;  
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A TÁRSULÁS ÉS TAGJAINAK FELADATAI 

 

1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a Környezet és Energia Operatív 

Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” pályázati feltételrendszer és a vonatkozó EU Kohéziós Alap támogatási 

előírásai mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Ötv. és a Ttv. 

rendelkezéseit vették figyelembe. Jelenleg a Mötv. szabályozása az irányadó. 

 

2. Az Ötv., a Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, 

széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság 

bevonásával közelíti meg a feladatokat, és a kötelezően megoldandó feladatok között a 

hulladékgazdálkodást, illetve annak kezelését kiemelten kezeli.  

 

3. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok 

alkalmazása mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése 

és alkalmazása szükséges. Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül 

megkülönböztetjük a településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági 

tájékoztatást – részletesen a szerződés XIII. fejezetében –, illetve az adott településhez, 

régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. 

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a 

lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.  

 

4. Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, 

önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA és KEHOP program 

keretében a megfogalmazott cél megvalósításához szükséges források biztosítása 

érdekében igénybe vehető támogatásra.  

 

5. Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 

elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.  

 

6. A Társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere 

érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati 

érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely 

szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem 

szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog Kohéziós Alapra vonatkozó előírásait 

(4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről), a 2014-2020 programozási 

időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: 

KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási 

beruházások megvalósítását szolgáló projektekre vonatkozó szabályokat, különösen a 

2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és – tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 

339/2014. (XII.19.) Korm.rendeletet), továbbá a megfogalmazott cél elérését segítő 

forrást biztosító pályázati felhívások feltételrendszerét, a kapott támogatást az arra előírt 

sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a 

támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, 

tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik 

területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.  

 

7. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás 

elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást.  

cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
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Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: helyi 

településszerkezeti tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás 

stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projektek végrehajtásához. 

Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési 

szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára 

(rendeletekre) is. 

 

8. A Társulási megállapodást aláíró Tagok a projektek előkészítése, megvalósítása, tagi 

önerő biztosítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. 

Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KEOP és 

KEHOP pályázati rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok 

teljesítését vállalják:  

 

8.1.  Az együttműködési kötelezettség terén:  

 

a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással, és a 339/2014. (XII.19.) 

Korm.rendeletnek megfelelően az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás útján. 

b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projektek 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan 

kezelendők.  

c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt 

tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem 

akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a 

saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve 

megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási 

ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.  

d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 

megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen 

szerződésben, a pályázati forrásokat meghatározó dokumentumokban foglalt 

rendelkezéseket.  

e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek végrehajtása során a 

hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe 

veszik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.), az 

árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben 

megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre.  

f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektek terv szerinti 

üzemeltetésére, vagy annak biztosítására.  

 

 8.2.  Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

 

a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására; 

b) a rendszer kiépítéséhez, fejlesztéséhez, és annak megvalósításához szükséges 

pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA és KEHOP 

programjában való részvétel; 

c) tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének 

biztosítására;e tárgykörben tudomásul veszik, hogy a KA és KEHOP 

támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása; 

d) a projekt kidolgoztatása; 
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e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 

g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 

h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása; 

i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

j) költségfelosztás elfogadása a települések között; 

k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása; 

l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása; 

m) civil szervezetek bevonása; 

n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 

o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

q) eszközbeszerzési és szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

r) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás 

biztosítása; 

s) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható a KA-ból); 

t) szakértői munka koordinálása; 

u) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán, 

 

 8.3.  Műszaki területen:  

 
a) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő 

létesítmények igénybevétele; 

b) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 

c) a műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének 

biztosítás; 

d) a projekttel összefüggő egyéb felmérésekben, műszaki megoldásokban, 

szervezési feladatokban való részvétel; 

e) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele, 

f) Házi komposztálók bevezetése:a házi komposztálás megvalósítása első sorban 

a 2000 fő alatti településeken lehetséges, mivel ezeken a településeken az egy 

főre jutó zöldhulladék mennyisége nagyobb, mint a városokban, nagyobb 

községekben, illetve a zöldhulladék külön gyűjtése és elszállítása sokkal 

költségesebben kivitelezhető a kis településeken. 

g) A hulladéklerakástól eltérített szerves hulladék ezen mennyisége elérheti a 

3000 t/év mennyiséget is, melyet a projektterület 2000 fő alatti lakosságszámú 

településein 10.000 db házi komposztáló kiosztásával kívánunk elérni.  Így 

10.000 háztartás, azaz közel 38000 fő számára biztosítunk lehetőséget a házi 

komposzt előállítására. A komposztálókban éves szinten közel 200 kg 

zöldhulladék kerül komposztálásra, így 3000 tonna zöldhulladékot téríthetünk 

el a hulladéklerakótól évente. 

h) A telepen történő kezelés kialakítása: A KEOP céljainak és jogszabályi 

előírásoknak megfelelő lerakástól való szerves anyag eltérítés érdekében a 

meglévő három a hulladéklerakó telepen (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) 

mechanikai-biológiai kezelők kialakítása tervezett, amely maximálisan 

racionalizált beruházási költségek mellett támaszkodna a telepeken már 

üzemelő eszközökre, meglévő rosták, aprítók kihasználására. A kiegészítő 

technológiai elemek által lehetőség nyílik energetikai hasznosításra alkalmas 

frakció előállítására. 
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i) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése , 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszer kiépítésére. 

 

9. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az Európai Uniós forrásokból, így 

a KEOP és KEHOP keretében is, támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtása 

előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen 

fejezetben részletezett beruházások, adott pályázati forrás szempontjából releváns részei 

kapcsán a munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik az Európai 

Uniós, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.  

 

10. Ezen Társulási Megállapodás elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben 

kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A Tagönkormányzatok vállalják, hogy a 

projekt érdekeihez igazodóan, jelen Társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségekkel összhangban a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket, módosítják. 
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IV. 

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 

1. A Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása:  

 

A Társulás pénzügyi , gazdasági feladatait Csongrád Város Önkormányzata  

Polgármesteri Hivatala útján látja el, a Polgármesteri Hivatal és a Társulás által 

megkötött szerződés alapján.  A szerződésben felek rendezik a feladat-hatásköröket és a 

felelősségi rendszert. A szerződés kötelező tartalma a következő:  

 

a) költségvetés-tervezés menete, 

b) az előirányzat felhasználásra vonatkozó döntési jogosultságok és azok gyakorlati 

kivitelezésének módja, 

c) a pénzkezelés rendje, szabályai, 

d) a pénzellátás gyakorlata, 

e) a pénzgazdálkodási hatáskörök (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, 

ellenjegyzés) gyakorlásának rendje, 

f) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetésének kötelezettségei, 

g)  az információáramlás menete, 

h)  a költségvetési beszámoló készítésének menete, 

i)  a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés 

kialakításának, működtetésének gyakorlata. 

 

2. A Társulás bevételei: 

 

2.1. A Társulás alapítói vagyona, működési hozzájárulás, fejlesztési hozzájárulás:  

 

Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a lakosságszám arányosan meghatározott fizetési kötelezettségek 

teljesítésénél mindenkor a Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet 

megelőző évi adatok alapján meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak 

a tárgyévi fizetés vonatkozásában. (A 2011.évi befizetések alapját képező 

lakosságszámokat a 2010.évi MÁK adatok alapján a jelen Társulási megállapodás 

2. melléklete tartalmazza.)  

 

a) A Társulás induló alapítói vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás 

képezi. Az alapítói vagyon az érintett tagi települések lakosainak száma alapján 

kerül megfizetésre. A Konzorciumban részes 82 tagönkormányzat lakosonként 20,-

Ft összegű, míg a Konzorciumban eddig nem részes, újonnan csatlakozó tag 

önkormányzatok lakosonként 60,-Ft összegű alapítói hozzájárulást fizetnek be a 

jogi személyiségű társulás bankszámlájára a társulás nyilvántartásba vételét – vagy 

csatlakozást - követő 60 napon belül. 

 

b) A Tagok kötelezettséget vállalnak éves működési hozzájárulás fizetésére, melyet 

2011. évtől kezdődően – a fentiekben részletezettek szerint számított - 

lakosságszám arányosan megfizetnek, 2011. évben a jogi személyiségű társulás 

bankszámlájára a társulás nyilvántartásba vételét – vagy csatlakozást - követő 60 

napon belül. A tárgyévet megelőző év lakosságszám alapján. A 2011.évre a Tagok 

által megfizetni vállalt működési költség 35 Ft+ÁFA/fő volt.  

 

c) Az éves működési hozzájárulás Tag Önkormányzatokat terhelő összegének 

meghatározása: A tárgyévi működési hozzájárulás Tag Önkormányzatokat terhelő 
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összege a Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet megelőző évi adatok 

alapján meghatározott lakosságszám és a Társulási Tanács által a tárgyévre 

meghatározott működési hozzájárulás - egy lakosra jutó -  összegének szorzata. A 

tárgyévi működési költséget a Társulási Tanács határozza meg a tárgyévre 

vonatkozó társulási költségvetés elfogadásával egyidejűleg. Az egyes Tagok 

működési hozzájárulásának összegét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti. 

A tárgyévi működési hozzájárulás összegéről – annak Társulási Tanács általi 

elfogadását követő hozzájárulás összegéről 30 napon belül – a Társulási Tanács 

elnöke tájékoztatja a Tag Önkormányzatokat. A 2014. évre meghatározott, a 

Tagokat terhelő működési költség 65 Ft+ÁFA/fő volt.  

 

d) A Tagok a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan 

lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.  

 

e) A működési és fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a – Tagok részéről 

felvállalt – Európai Uniós KA pályázat előírásainak feltételeihez. A működési és 

fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata. 

 

f) A Tag Önkormányzatok a Társulási Tanács határozatával elfogadott működési 

hozzájárulás összegét évente egy összegben, előre esedékesen a tárgyév május 15. 

napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.  

 

g) Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a 

rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a 

működési hozzájárulás mértékének év közi emelését határozhatja el a Társulás 

tárgyévi költségvetése módosításával, a társult önkormányzatok képviselő-

testületeinek jóváhagyásával.  

 

h) A Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi 

hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 

i) Amennyiben a tag önkormányzatok a működési hozzájárulás és/vagy a fejlesztési 

hozzájárulás őket terhelő éves összege tárgyév május 15-i határidőben történő 

befizetését elmulasztják, és azt a Társulási Tanács elnökének írásbeli 

felszólításában foglalt póthatáridőben sem teljesítik, a Társulás a tag önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlája ellen a póthatáridő lejártát követő 15 nap 

elteltével azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.  

 

j) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 

számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi 

jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat. A 

felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulás 

elnökének átadni a jelen Társulási Megállapodás aláírását követő 15 napon belül. 

 

k) Amennyiben a székhely szerinti önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé 

vállalt fizetési kötelezettségeinek, úgy a Társulási Tanács  a munkaszervezeti, 

pénzügyi, lebonyolítási feladatai ellátására a Tag Önkormányzatok közül másik 

önkormányzat polgármesteri hivatalát jelölheti ki, a Társulási megállapodás ilyen 

tartalmú módosítása mellett.  

 

2.2. Belföldi és nemzetközi támogatások:  
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A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 

támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó 

előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

2.3. Egyéb bevételek  

 

a) a társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből 

származó bevételek; 

b) természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai; 

c) egyéb pályázati bevételek 

 

3. A Társulás vagyona: 

 

3.1. A Társulás a Tagok által megfizetni vállalt pénzbeli hozzájárulással, mint 

induló alapítói vagyonnal jön létre, egyéb vagyoni hozzájárulással nem 

rendelkezik. A Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak 

szaporulata a Társulást, mint önálló jogi személyt illeti meg. 

 

3.2. A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi 

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult 

helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

3.3. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő 

megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 

visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a 

közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.[Mötv.90.§ (4) 

bek.] 

 

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

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

kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált 

tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti 

meg.[Mötv.90.§ (5) bek.] 

 

3.5. A Tagok tudomásul veszik az ISPA/KA/KEHOP és az állami cél-és címzett 

támogatásokhoz kötött speciális szabályokat, különösen a keletkező vagyonra 

vonatkozó (eszközök, berendezések esetén 5 évig; jármű, létesítmény és 

ingatlan vonatkozásában 10 évig terjedő) elidegenítési tilalmat. 

 

V. 

DÍJPOLITIKA 

 

1. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósulását követő 

közszolgáltatás igénybevételénél - az Európai Uniós követelményrendszerre és a 

fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá az érintett települések lakosságának egységes 

teherviselése érdekében - az ISPA/KA, a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése tárgyú projektben meghatározott egységes 

díjpolitikai elveket és a KEOP/KEHOP projektben megvalósított elemek üzemeltetési 

díjának közös összedolgozásával a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kell 

kialakítani, amennyiben a közszolgáltatási díj megállapítását a jogszabály 

önkormányzati hatáskörbe utalja. 
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2. A KEOP/KEHOP projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök 

üzemeltetési díját be kell építeni a jelenleg érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási 

díjba, mely tartalmazza legalább az alábbi fő tételeket: 

a) egységes üzemeltetési és karbantartási költség, 

b) helyi költségek, 

c) a projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök 

amortizációja, 

d) hiteltörlesztés fedezete, törlesztési kötelezettségek fedezete. 

 

3. Tekintettel arra, hogy a jelen Társulási Megállapodás keretein belül díj megállapítási 

hatáskör átadás nem történik, a Tagok a fenti, közösen meghatározott elvek alapján, az 

egységes díjkalkulációból kiindulva kötelezettséget vállalnak saját hatáskörükben, 

önkormányzati rendelet formájában a rendszer fenntartható működését biztosító 

közszolgáltatási díj megállapítására, amennyiben a közszolgáltatási díj megállapítását a 

jogszabály önkormányzati hatáskörbe utalja. 

 

VI. 

SZERVEZETI RENDSZER 

 

1. Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával az alábbi szervezeti rendszer 

létrehozásában és fenntartásában állapodnak meg: 

 

 

A. Társulási Tanács 

B. Társulási Tanács elnöke, két alelnöke 

C. Felügyelőbizottság 

D. Társulási Tanács Munkaszervezete, Pénzügyi, Gazdasági Lebonyolító Szervezet 

E. Projekt Irányító Munkaszervezet  

 

A Társulás Szervezeti Felépítése a következő: 
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TÁRSULÁS 

FELÜGYELŐ 
BIZOTTSÁG 
(ellenőrző szerv) 

TÁRSULÁSI TANÁCS 
(irányító, döntéshozó szervezet) 

 
TÁRSULÁSI TANÁCS  

ELNÖK 
 

TÁRSULÁSI TANÁCS ALELNÖKÖK (2) 

 

PÉNZÜGYI, 
GAZDASÁGI 

LEBONYOLÍTÓ 
SZERVEZET 

(Csongrád Város Önkormányzata 
PM Hivatal megállapodás alapján) 
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A. Társulási Tanács:  

 

1. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

2. A Társulási Tanács kilenc tagból áll, akiket a társult önkormányzatok képviselő-

testületei által delegált tagok alkotnak. 

3. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati jog: 

− A Társulási Tanácsban a Társulás minden tag önkormányzatot egy szavazat 

illeti meg, melyet a Társulási Tanácsba megválasztott tanácstag ( helyettes tag) 

útján gyakorol. 

− Az egyes Társulási Tanács tagok szavazata az őket megválasztó , adott 

gyűjtőkörzethez tartozó, Társulásban résztvevő tag önkormányzatok számának 

1/3-át, illetve az adott gyűjtőkörzethez tartozó, társulásban résztvevő tag 

önkormányzat települések lakosságszámának 1/3-át képviseli.  

− A Társulási Tanács tagjai által képviselt társulási tagok számát és települési 

lakosságszámot – a MÁK tárgyévi adatai szerint  - a Társulási Tanács ülésének 

jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 

4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok felével rendelkező , 

de legalább 7 tag ( helyettes tag) jelen van. 

5. A Társulási Tanács határozatképtelensége esetén a megismételt Társulási Tanács ülést 

az eredeti napirendek tárgyában az ülés időpontját követő 2 napon túli, de 30 napon 
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belüli időpontra kell összehívni, melynek határozatképességére alkalmazni kell a VI/3. 

pontban írtakat. 

6. A Társulási Tanács minden döntését minősített többséggel meghozott határozatával 

hozza, ezért a Társulási Megállapodás a minősített döntéshozatal egyes eseteiről külön 

nem rendelkezik.  

7.  A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább 7 tag 

igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 

több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

[Mötv.94.§ (5)-(7) bekezdés] 

8. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, kézfeltartás útján hozza meg. 

9. A Társulási Tanács dönt a Társulást érintő minden kérdésben, kivéve  

a) azon döntéseket, melyeket a Társulási Megállapodás a Társulási Tanács Elnöke 

hatáskörébe utal, 

b) a jogszabály a társult önkormányzatok képviselő-testületei át nem ruházható 

hatáskörébe utal. 

10. A Társulási Tanács feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 

a) a Társulási Tanács tagjai közül elnök és két alelnök választása; 

b) a Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei díjazásának megállapítása;  

c) a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásának megállapítása; 

d) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása (2012. évtől kezdődően); 

e) a Társulás tagjait terhelő egyéb kötelezettség megállapítása; 

f) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint 

szakértői vélemények figyelembe vételével; 

g) döntéshozatal a tag kizárása tárgyában; 

h) a társulási megállapodás módosításának indítványozása; 

i) a Társulás megszüntetésének indítványozása; 

j) a Társulás éves munkatervének- és költségvetésének, éves beszámolójának és 

mérlegének elfogadása; 

k) az érintett tárcákkal, a területileg illetékes területfejlesztési tanácsokkal, illetve a 

támogatást biztosító irányító hatósággal, közreműködő szervezettel a támogatási 

és egyéb szerződések megkötése, jogszabályban előírt esetben konzorciumi 

együttműködési megállapodás kötése; 

l) az egységes hasznosítás elveinek meghatározása; 

m) a közbeszerzési eljárások  Társulás nevében történő lefolytatása, kivéve, ha arra 

jogszabály mást jogosít fel; 

n) a közbeszerzési értékhatár alatti szerződések megkötése; 
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o) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, módosítása; 

p) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése; 

q) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 

állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák 

körében; 

r) a Társulás Szabályzatainak elfogadása; 

s) a Társulás Munkaszervezete (Projekt Irányító Szervezet) vezetője tekintetében a 

kinevezési és visszahívási jogkör gyakorlása; 

t) a Társulási Tanács Munkaszervezetével, Csongrád Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalával a feladat ellátására vonatkozó megállapodás 

megkötése; 

u) a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” II. fordulós pályázat 

benyújtásáról döntés; 

v) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-

3.2.1.  azonosítószámú felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról, a 

támogatóval a támogatási szerződés megkötéséről, a megkötött támogatási 

szerződés alapján a beruházás megvalósításáról való döntés, az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint konzorciumvezetővel kötött 

konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. 

 

11. A Társulási Tanács működése:  

a) A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

össze kell hívni. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni, ha  

 

i. a Társulási Tanács bármely tagja indítványozza a napirend 

megjelölésével; 

ii. a Társulási tagok egynegyedének kezdeményezésére; 

iii. a Felügyelőbizottság kezdeményezésére; 

iv. a Csongrád Megyei Kormányhivatal – mint a helyi önkormányzatok és 

az önkormányzati társulás törvényességi felügyeletére jogosult szerv – 

vezetőjének kezdeményezésére.  

b) A Társulási Tanács ülését az Társulási Tanács Elnöke hívja össze és vezeti. 

c) Az Elnök akadályoztatása esetén a Vaskúti Gyűjtőkörzet tagjai által delegált 

alelnök; hívja össze és vezeti a Társulási Tanács ülését. 

d) Az Elnök és a Vaskúti Gyűjtőkörzet tagjai által delegált alelnök akadályoztatása 

esetén a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzet tagjai által delegált alelnök; hívja össze és 

vezeti a Társulási Tanács ülését. 

e)  Az elnök és az alelnökök együttes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács 

ülését a Társulási Tanács tagjai közül a korelnök hívja össze és vezeti.  
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f) A Társulási Tanács ülését írásban (postai úton vagy elektronikusan), az ülés 

napját megelőzően legalább 8 nappal korábban kell összehívni. Halaszthatatlan 

esetben a fenti időtartam 3 napra lerövidíthető, a Társulási Tanács tagjainak a 

rövidítés oka egyidejű megjelölésével. 

g) Az akadályoztatott Társulási Tanács tag a személyének helyettesítéséről írásban 

köteles értesíteni a Társulási Tanács elnökét a helyette eljáró helyettes tag 

személyének megjelölésével, valamint a helyettesítésére felhatalmazott helyettes 

tagot, mindkét esetben a Társulási Tanács ülését megelőző nap 12:00 óráig. A 

helyettes tag a Társulási Tanács ülésén az őt meghatalmazó Társulási Tanács tag 

hiteles magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazása alapján járhat el és 

gyakorolhatja a meghatalmazó tagot megillető feladat és hatásköröket, szavazati 

jogot, az elnöki és alelnöki tisztséghez kapcsolódó hatáskör és képviseleti jog 

kivételével. 

h) A Társulási Tanács ülése nyílt ülés, azonban a Társulási Tanács dönthet zárt ülés 

elrendeléséről. 

i) A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 

személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi 

pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.  

j) A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Társulási Tanácstag által 

képviselt Tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási 

Tanács által hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (postai úton 

vagy elektronikusan) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat. 

 

12. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 2 eredeti 

példányban, amelyre az Mötv-nek, a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a 

Mötv.52.§ (2) bekezdése alkalmazásával a Társulási Tanács elnöke ( a VI/11.c)-e) 

pontok esetén a levezető elnök) és a Társulási Tanács ülésen jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztott másik tanácstag, vagy a munkaszervezeti feladatait ellátó, 

székhelye szerinti Csongrád Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzője írja alá. 

13. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet, valamint a Társulási Tanács által 

elfogadott –a Társulás és szerveinek működésére vonatkozó – dokumentumokat, a 

Társulási Megállapodás módosításait, azok elfogadását, illetve hatályba lépését követő 

15 napon belül  meg kell küldeni a Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint a helyi 

önkormányzatok és az önkormányzati társulás felett törvényességi felügyeletet 

gyakorló szervnek.[Mötv.132.§, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 

részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet] 

14. A Társulási Tanács tagjai az alapító képviselő-testületeknek szükség szerint, de 

legalább évente egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai 

tevékenységéről.  

15. A Társulási Tanács elnöke, alelnökei, tagjai feladataikat a Társulási Tanács által 

elfogadott összegű tiszteletdíjért látják el. A Társulási Tanács helyettes tagjai 

tiszteletdíjban nem részesülnek. 

16. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében 

bizottságokat alakíthat, mely bizottságok elnökei, tagjai  a rájuk bízott feladatokat 

díjazás nélkül látják el. 

17. A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. ( Mötv.95.§ (3) bek.) 
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B.  A Társulási Tanács elnöke:  

 

1. önállóan képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt,  

2. a Társulás részére a székhely szerint illetékes önkormányzat számlavezető 

pénzintézeténél bankszámlát nyit és tart fenn, 

3. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás 

nyilvántartásba vétele végett, benyújtja a társulási szerződést a Csongrád Megyei 

Kormányhivatalhoz a törvényességi felügyelet gyakorlása érdekében; 

4. a Társulási Tanácsnak való utólagos beszámolási kötelezettséggel irányítja a Társulás 

gazdálkodását és a projektek megvalósításának teljes menetét,  

5. összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,  

6. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, könyvvizsgálatáról, 

7. a Társulás mérlegét a Tagok és a Felügyelő Bizottság számára hozzáférhetővé teszi, 

8. a Társulási Tanács munkaszervezete segítségével ellátja a Társulás 

adminisztrációjával, döntéselőkészítéssel, a döntések közlésével, a döntések 

végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,  

9. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,  

10. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előír,  

11. benyújtja a pályázati Közreműködő Szervezethez a Társulási Tanács által jóváhagyott 

pályázatot, illetve a szükséges dokumentációt,  

12. a Társulás nevében aláírja a Társulási Tanács által elfogadott támogatási szerződést, a 

Társulási Tanács által jóváhagyott egyéb szerződéseket és megállapodásokat, 

13. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet, 

14. a Társulás munkaszervezetének (Projekt Irányító Szervezet) vezetője tekintetében az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ide nem értve a kinevezés és visszahívás jogát. 

15. a Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás 

megkötése, 

16. önállóan dönt az 1.000.000 Ft összeghatárt el nem érő szerződések, megállapodások 

megkötéséről, melyekről a Társulási Tanács soron következő ülésén a Társulási 

Tanácsnak utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

17. a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségének megszegésével 

okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.  

 

 A Társulási Tanács alelnöke: 

 

18. elősegíti a Társulási Tanács elnökének munkáját, feladatai ellátását; 
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19.  az Elnök akadályoztatása esetén összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését; 

20. az Elnök akadályoztatása esetén  teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt; 

21. a két alelnök képviseleti joga együttes.  

 

C. Felügyelőbizottság: 

 

A Felügyelőbizottság működése: 

1. A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül egyszerű többséggel elnököt választ. A 

Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján működik. 

2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

3. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása a helyi önkormányzati képviselő és 

polgármester választási ciklus lejártáig tart. A Felügyelőbizottság tagjának 

megbízatása megszűnik visszahívásával, illetve lemondásával. 

4. A Felügyelőbizottság tagjai feladataikat a Társulási Tanács által meghatározott 

tiszteletdíjért látják el.  

5. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 

gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a 

Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

6. A Felügyelőbizottság tagjai a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek.  

7. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze 

kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság bármely két tagja 

összehívhatja a Felügyelőbizottság ülését az ok és cél megjelölésével, ha a bizottság 

összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. 

8. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök 

feladata, de a napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga 

van.  

9. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze írásban (postai úton vagy 

elektronikusan) , az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. 

Halaszthatatlan esetben a fenti időtartam 3 napra lerövidíthető, a Felügyelő Bizottság 

tagjainak a rövidítés oka egyidejű megjelölésével. 

10. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság tagjainak 

több mint fele jelen van.  

11. A Felügyelőbizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség 

esetén az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. 

12. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 30 napon belüli időpontra kell 

az újabb ülést összehívni. A megismételt ülésre alkalmazni kell az VI/C.10. pont 

szerinti határozatképességre vonatkozó szabályokat.  
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13. Amennyiben a Felügyelőbizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként 

tudomására jut, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba ütközik, 

vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a 

Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve napirendjére jogosult 

javaslatot tenni. 

14. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 2 eredeti 

példányban. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő Felügyelőbizottsági tagok 

és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a 

szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a 

képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és a Felügyelőbizottság 

által felhatalmazott személy írja alá. 

15. A Felügyelőbizottság működésére egyebekben a Felügyelőbizottság ügyrendjében 

foglalt és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. [ Mötv. 58.§, 59.§, 95.§ (3) bek.] 

 

A Felügyelőbizottság feladat-és hatásköre: 

16. Kiemelt feladata a társulás költségvetési felügyelete, a beruházás működési és 

pénzügyi ellenőrzése. 

17. Megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves 

költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint a 

Társulási Tanács ülésének napirendjére kerülő valamennyi üzletpolitikai, gazdálkodást 

érintő jelentést, előterjesztést, beszámolót az adatok valódisága és jogszabálynak való 

megfelelés szempontjából és erről beszámolót (véleményt) készít a Társulási Tanács 

számára. 

18. Jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 

bankszámláját megvizsgálni; 

19. Felvilágosítást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől; 

20. Vizsgálatainak eredményéről évente köteles beszámolót előterjeszteni a Társulási 

Tanács számára. 

 

C.  A Társulási Tanács pénzügyi, gazdasági lebonyolítással kapcsolatos feladatai: 

 

 A Társulás székhelye szerint illetékes Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala a Társulással kötött megállapodás alapján ellátja a Társulási Tanács Mötv-ben 

meghatározott munkaszervezeti feladatait,  pénzügyi, gazdasági lebonyolítással 

kapcsolatos feladatait. 

 

D.  Projekt Irányító Szervezet (PIU) 

1. A Társulás a projekt végrehajtó szervezeteként Projekt Irányító Szervezetet (PIU, 

Project Implementation Unit) hoz létre, melyre vonatkozóan az egyes feladatok 

ellátására értékhatártól függően beszerzési vagy közbeszerzési eljárást folytat le. A 

PIU létrehozásáig a polgármesteri hivatal látja el a projekt végrehajtásához kapcsolódó 

feladatokat. 
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Projekt Irányító Szervezet feladatai:  

2. A Társulással és annak szerveivel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet ellátja, 

tájékoztatja Tagokat. 

3. Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett összes 

céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, minisztériumokkal, 

intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jóváhagyásban, 

tenderfolyamatokban, építés felügyeletben és üzembe helyezési eljárásokban érintett 

felekkel. 

4. Részt vesz a projekt előkészítés és a tendereztetés technikai segítségnyújtásában. 

5. Havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a Tagok 

számára, a beruházást követően ellenőrzi az üzemeltetési költségeket. 

6. A havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő 

alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni. 

7. A beruházás forrás-összetételét alakítja, koordinálja az EU Önerő Alap pályázaton 

való részvételt. 

8. Pénzügyi ütemtervet készít, ellenőrzi annak megvalósulását, arról adatot szolgáltat a 

Közreműködő Szervezetnek és a Kifizető Hatóságnak. 

9.  Részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet a társult önkormányzatokkal. 

10. Végrehajtja a Társulási Tanács határozatait. 

11.  Operatív ügyekben döntést hoz, stratégiai döntések meghozatalát kezdeményezi a 

társult önkormányzatoknál. 

12. Jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról. 

13. Megszervezi az egyes ülések lebonyolítását, azokról emlékeztetőket készít. 

14. Előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását. 

15. Összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra,  

16. Átfogó ütemtervet készít, azt frissíti és nyomon követi a megvalósulását. 

17. Ellátja az ingatlanvásárlás jogi és pénzügyi feladatait, beszerzi a hivatalos 

értékbecsléseket. 

18. A területrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása: lebonyolítja a 

munkaterület időbeni birtokba vételét, biztosítja a munkaterület alkalmasságát, eljár az 

engedélyek megszerzése érdekében. 

19. A pénzügyi források biztosításával kapcsolatos feladatok: a támogatási kérelem 

aláírásának és benyújtásának megszervezése, a támogatási szerződés aláírásának 

megszervezése, a támogatási szerződés által delegált feladatok ellátása. 
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20.  A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 

szervezése (PR tevékenység, pl. honlap működtetése, média megjelenés, 

tájékoztató/emléktáblák). 

21. A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően. 

22. Az adatszolgáltatás, informatikai rendszerek összehangolása. 

23. Visszaélések kezelése és jelentése a felelős szerveknek. 

24. a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés előkészítése. 

25. Rendszeres monitoring jelentések (Monitoring Sheet) készítése, részvétel a monitoring 

bizottság ülésein, napi monitoring végzése. 

26. A teljesítési biztosítékok és biztonsági garanciák visszaszolgáltatása. 

27. A munka eredményének ellenőrzése a Bizottsági Határozatban, illetve a Támogatási 

Szerződésben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban. 

28. A helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete. 

29. A megvalósítás során felmerült változások ellenőrzése, korrekciók megszervezése. 

30. A mintavételi és vizsgálati eljárások megszervezése és koordinálása. 

31. A vállalkozók elszámoltatása. 

32. A munkák átvételének megszervezése, a próbaüzemi ütemterv ellenőrzése és a 

próbaüzem előkészítése. 

33. A jótállási igények érvényesítése. 

34. A beruházás aktiválásának szervezése, vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg 

is), zárójelentés készítése, a projekt befejezésének jelzése a Közreműködő Szervezet 

felé. 

35.  A projekt dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása. 

36. Az üzemeltetés megszervezésében, a létesítmények irányításában a Kedvezményezett 

Társulás segítése. 

37. Felkészülés az auditálásra. 

38. A projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív részvétel és 

segítségnyújtás.  

 

VII. 

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt 

általános képviseleti jogkörrel felruházva a Társulási Tanács elnök és az alelnökök 

képviselik.  
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2. A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a 

géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök 

teljes nevét önállóan írja alá.  

3. A Társulást az alelnökök együttesen képviselhetik akként, hogy a géppel vagy kézzel 

előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt a két elnökhelyettes teljes nevét 

együttesen írja alá.  

 

VIII. 

TAGSÁGI JOGVISZONY 

1. A Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget 

vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással 

összefüggő felelősségi szabályokat.  

2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával 

lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A 

társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

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

tanácsot értesíteni kell.  

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

89. § (1)-(2)bekezdés] 

A tag kiválása 

4. A kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a 

támogatási szerződésben foglaltakat.  

5. A kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 

felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással kiválással 

összefüggő kárra vonatkoztatják.  

6. Tag általi kiválás esetén a Társulás 60 napos határidővel köteles a Taggal elszámolni a 

vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési 

kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is,. A társulásból történő 

kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási 

megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 

ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. 

Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj 

illeti meg.  

7. A kiváló Tag a projektek megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem 

követelheti vissza a Társulástól; a nem teljesült önrészt pedig köteles a pályázatban 

meghatározott önrész erejéig kiegészíteni (a hitelből finanszírozott önrészből a kiváló 

tagra eső részre kiterjedően). 

8. Az EU Önerő Alap pályázatokon résztvevő tagi önkormányzatok vállalják a pályázati 

előírások betartását, különösen azon kötelezettséget, hogy az önerő alapra 

jogosultsággal nem rendelkező vagy az esetlegesen később kiváló települések saját 

forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük alapján fogják finanszírozni.  

 

A tag kizárása: 
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9. Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, 

illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő 

tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban 

rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel dönt a 

Társulásból történő kizárásról. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás 

jogkövetkezményeivel.  

A Társuláshoz való csatlakozás: 

10. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulási Tanács és a tagönkormányzatok képviselő-

testületei a Társulási Megállapodás módosításával hagyják jóvá, kizárólag azon 

önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely 

önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá 

akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek 

ismerik el.  

11. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselő-testületeik által 

minősített többséggel hozott határozattal járulnak hozzá. A csatlakozás elfogadása 

esetén a Társulás társulási megállapodását a Tagokra nézve módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.  

12. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia 

kell, hogy a képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait, jóváhagyja a Társulási 

Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső valamennyi költségvetési 

hozzájárulást biztosítja.  

13. Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer 

létrehozása, továbbfejlesztése, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és 

jogi előfeltételek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó 

új tag önkormányzatnak vállalnia kell a Társulás célja szerinti hulladékgazdálkodási 

rendszer létesítését, fejlesztését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, 

valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől számítottan az éves 

működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon 

csatlakozni kívánó új tag esetén, aki megelőzőleg egy másik hulladékgazdálkodási 

társulat tagja volt, a Társulási Tanács – figyelemmel a csatlakozás körülményeire – 

egyedileg állapíthatja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás 

összegét. 

 

IX. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

1.  A Társulási szerződés hatálya a projektek megvalósítására, a vagyonkezelésre terjed 

ki.  

2. A Társulás megszűnik, ha:  

a) valamennyi Társulási Tag képviselő-testülete minősített többséggel hozott 

döntéssel elhatározta a Társulás megszüntetését; 

b) a Tagok száma két főre csökken;  
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c) bíróság jogerős döntése alapján.  

3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek.  

4. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.  

5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel, a működési hozzájárulásra 

vonatkozó szabályok figyelembevételével. 

6. A Tagok külön megszüntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó 

egyéb kérdésekben.  

 

X. 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

1. A tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 

szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a projekt megvalósításához elengedhetetlen 

feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.  

2. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a 

civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás 

keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét az 

integrált hulladékhasznosítási és kezelési és feladatokra, a jogszabályi előírásokra, 

valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházások 

előnyeiről.  

3. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas 

arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági 

fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány 

megjelentetése, hírlevél).  

4. Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási Megállapodás keretében kiépítésre kerülő 

szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok 

elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média 

tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi 

információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz 

eljusson.  

5. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, 

valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal 

működése biztonságának megőrzésére is.  

 

XI. 

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagönkormányzatok 

képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása 

szükséges.  
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2.  A Társulás alapításával és megszüntetésével kapcsolatos költségek a Társulás 

költségei közt számolandók el.  

3.  Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi 

önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata 

szükséges.  

4. A Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.  

5.  A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai 

szervezetet bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályok betartásával. 

6. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése 

jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi 

- fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.  

7. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során 

felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. [Mötv.92.§] 

8. Peres vagy peren kívüli bírósági eljárás tekintetében a Tagok a Társulás székhelye 

szerint illetékes Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat. [Mötv.92.§ 

 

9. Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó 

magyar jogszabályokat.  

 

10. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. 

valamint az Áht., az irányadó.  

 

11.  A fentiek szerint ezen megállapodást – a 3. mellékletet képező aláírási íven – Tagok 

jóváhagyólag aláírták. 

 

12. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  

 

1. melléklet: Társulási Tanács névsora 

2. melléklet: Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész 

összege, társult tagok tulajdoni aránya 

3. melléklet: Aláírólap 

4. melléklet: Képviselő-testületi határozatok   

5. melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok  

6. melléklet: Társult önkormányzatok felsorolása gyűjtőkörzetenként 

 

13. A Társulási Megállapodás 4.számú módosítását és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulási Tanács megküldi a Társult 

Önkormányzatok Polgármesterei részére azzal a felhívással, hogy azt terjessze a 

Képviselő-testület elé és a Képviselő-testület határozatát 30 napon belül küldje meg a 

Társulási Tanács Elnöke részére.  

 

14. A Társulási Megállapodás 4.számú módosítása attól feltételezetten lép hatályba, hogy 

a 82 Társult Önkormányzat Képviselő-testülete közül valamennyi elfogadta a 

Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. A 
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hatálybalépés napja: az utolsóként döntést hozó Képviselő-testület határozathozatalát 

követő nap.  

 

Csongrád, 2016. december 6. 

 

 Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 

 

Bedő Tamás 

a Társulási Tanács elnöke 

HRHÖT_1.melléklet 

 

TÁRSULÁSI TANÁCS NÉVSORA 

 

 

 

 

 

 

Felgyői gyűjtőkörzet 

delegáltja  

 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

delegáltja  

Vaskúti gyűjtőkörzet 

delegáltja  

Bedő Tamás Csongrád 

polgármestere 

Fülöp Róbert Kiskunhalas 

polgármestere 

Fercsák Róbert Baja 

alpolgármestere 

Balla Lásztló 

Kiskunfélegyháza 

alpolgármestere 

Á. Fúrús András 

Kiskunmajsa polgármestere 

Kinyóné Lakatos Melinda 

Kalocsa alpolgármestere 

Horváth Lajos Felgyő 

polgármestere 

Domonyi László Kiskőrös 

polgármestere 

Király Sándor Nagybaracska 

polgármestere 

 

 

Felgyő gyűjtőkörzet 

helyettese 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

helyettese 

Vaskúti gyűjtőkörzet 

helyettese 

Lénárt József 

Kiskunfélegyháza 

önkormányzati képviselője 

Baics Tamás Kiskunhalas 

önkormányzati képviselője 

Szalai Ottó Baja 

önkormányzati képviselője 

 

 

 

 

Felügyelő Bizottság névsora: 

 

 

Felgyői gyűjtőkörzet 

delegáltja 

 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

delegáltja 

Vaskúti gyűjtőkörzet 

delegáltja 

Horváth Gábor 

Kiskunfélegyháza  

önkormányzati képviselője 

Haszilló Ferenc Kecel 

polgármestere 

Bócsa Ferenc Barnabás Baja 

Marketing Kft. ügyvezetője 
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HRHÖT_2. melléklet 

 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Önkormányzatonkénti 2016. évi tagdíj 

 

Sorszám Tagönkormányzat 

2015.01.01 Tagdíj nettó Áfa Összesen 

Létszám fő  65 Ft/lakos 

27 % áfa 

17,55 Ft  

/lakos 

  

1. Bácsalmás 6 900 448 500 121 095 569 595 

2. Bácsbokod 2 784 180 960 48 859 229 819 

3. Bácsborsód 1 222 79 430 21 446 100 876 

4. Bácsszentgyörgy 175 11 375 3 071 14 446 

5. Bácsszőlős 365 23 725 6 406 30 131 

6. Baja 37 088 2 410 720 650 894 3 061 614 

7. Bátmonostor 1 611 104 715 28 273 132 988 

8. Bátya 2 109 137 085 37 013 174 098 

9. Bócsa 1 932 125 580 33 907 159 487 

10. Borota 1 357 88 205 23 815 112 020 

11. Bugac 2 781 180 765 48 807 229 572 

12. Bugacpusztaháza 278 18 070 4 879 22 949 

13. Császártöltés 2 423 157 495 42 524 200 019 

14. Csátalja 1 532 99 580 26 887 126 467 

15. Csávoly 1 935 125 775 33 959 159 734 

16. Csikéria 885 57 525 15 532 73 057 

17. Csólyospálos 1 682 109 330 29 519 138 849 

18. Csongrád 17 154 1 115 010 301 053 1 416 063 

19. Dávod 2 110 137 150 37 031 174 181 

20. Drágszél 365 23 725 6 406 30 131 

21. Dunafalva 926 60 190 16 251 76 441 

22. Dunapataj 3 246 210 990 56 967 267 957 

23. Dunaszentbenedek 855 55 575 15 005 70 580 

24. Dusnok 3 054 198 510 53 598 252 108 

25. Érsekcsanád 2 930 190 450 51 422 241 872 

26. Érsekhalma 636 41 340 11 162 52 502 

27. Fajsz 1 740 113 100 30 537 143 637 

28. Felgyő 1 247 81 055 21 885 102 940 

29. Felsőszentiván 1 874 121 810 32 889 154 699 

30. Foktő 1 617 105 105 28 378 133 483 

31. Fülöpjakab 1 118 72 670 19 621 92 291 

32. Gara 2 300 149 500 40 365 189 865 

33. Gátér 970 63 050 17 024 80 074 

34. Géderlak 1 010 65 650 17 726 83 376 

35. Hajós 3 123 202 995 54 809 257 804 

36. Harkakötöny 872 56 680 15 304 71 984 

37. Hercegszántó 2 098 136 370 36 820 173 190 

38. Homokmégy 1 396 90 740 24 500 115 240 
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39. Homorúd 633 41 145 11 109 52 254 

40. Imrehegy 712 46 280 12 496 58 776 

41. Jánoshalma 9 052 588 380 158 863 747 243 

42. Jászszentlászló 2 519 163 735 44 208 207 943 

43. Kalocsa 16 833 1 094 145 295 419 1 389 564 

44. Katymár 2 050 133 250 35 978 169 228 

45. Kecel 8 729 567 385 153 194 720 579 

46. Kéleshalom 448 29 120 7 862 36 982 

47. Kiskőrös 14 495 942 175 254 387 1 196 562 

48. Kiskunfélegyháza 30 407 1 976 455 533 643 2 510 098 

49. Kiskunhalas 29 127 1 893 255 511 179 2 404 434 

50. Kiskunmajsa 11 795 766 675 207 002 973 677 

51. Kisszállás 2 487 161 655 43 647 205 302 

52. Kömpöc 700 45 500 12 285 57 785 

53. Kunbaja 1 630 105 950 28 607 134 557 

54. Kunfehértó 2 186 142 090 38 364 180 454 

55. Kunszállás 1 707 110 955 29 958 140 913 

56. Madaras 3 000 195 000 52 650 247 650 

57. Mátételke 528 34 320 9 266 43 586 

58. Mélykút 5 221 339 365 91 629 430 994 

59. Miske 1 780 115 700 31 239 146 939 

60. Móricgát 498 32 370 8 740 41 110 

61. Nagybaracska 2 380 154 700 41 769 196 469 

62. Nemesnádudvar 1 882 122 330 33 029 155 359 

63. Ordas 453 29 445 7 950 37 395 

64. Öregcsertő 813 52 845 14 268 67 113 

65. Pálmonostora 1 856 120 640 32 573 153 213 

66. Petőfiszállás 1 581 102 765 27 747 130 512 

67. Pirtó 995 64 675 17 462 82 137 

68. Rém 1 318 85 670 23 131 108 801 

69. Soltvadkert 7 625 495 625 133 819 629 444 

70. Sükösd 3 788 246 220 66 479 312 699 

71. Szakmár 1 218 79 170 21 376 100 546 

72. Szank 2 510 163 150 44 051 207 201 

73. Szeremle 1 493 97 045 26 202 123 247 

74. Tataháza 1 247 81 055 21 885 102 940 

75. Tázlár 1 727 112 255 30 309 142 564 

76. Tiszaalpár 5 072 329 680 89 014 418 694 

77. Tömörkény 1 764 114 660 30 958 145 618 

78. Újtelek 402 26 130 7 055 33 185 

79. Uszód 1 018 66 170 17 866 84 036 

80. Vaskút 3 532 229 580 61 987 291 567 

81. Zsana 774 50 310 13 584 63 894 

82. Mohács-szigetek 1 074 69 810 18 849 88 659 

  Összesen 308 759 20 069 335 5 418 720 25 488 055 
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HRHÖT_3. melléklet 

Aláírólap 

 

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

Ssz Ir.szám Tagönkormányzat neve közterület jellege hsz. Képviselő Aláírás 

1 6430 

 

 

 

 

 

Bácsalmás Városi Önkormányzat Gróf Teleki József  utca 4-8. Németh Balázs   

2 6453 

 

 

 

 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Gróf Széchenyi I. utca 80. Kovács László   

3 6454 

 

 

 

 

 

Bácsborsód Községi Önkormányzat Petőfi S.  utca 3. Csomor László   

4 6511 

 

 

 

 

 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 15. Müller József   

5 6425  Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 16. Szarvas Róbert Norbert   



2 

 

 

 

 

 

Bácsszőlős 



3 

 

 

6 6500 

 

 

 

 

 

Baja Város Önkormányzat Szentháromság  tér 1. Fercsák Róbert   

7 6528 

 

 

 

 

 

Bátmonostor Községi Önkormányzat Zrínyi M.  utca 1. Béleczki Mihály   

8 6351 

 

 

 

 

 

Bátya Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 20. Zsebics Ilona   

9 6235 

 

 

 

 

 

Bócsa Község Önkormányzat Rákóczi F.  utca 27. Szőke-Tóth Mihály   

10 6445 

 

 

 

 

 

Borota Községi Önkormányzat Szent István utca 43. Mikó Ferencné   



4 

 

 

11 6114 

 

 

 

 

 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Béke utca 10. Szabó László   

12 6114 

 

 

 

 

 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Számadó  utca 24. Kerekes László Zoltán   

13 6239 

 

 

 

 

 

Császártöltés Község Önkormányzata Keceli  út  107. Takácsné Stalter Judit   

14 6523 

 

 

 

 

 

Csátalja Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 2/B Kovács Antal   

15 6448 

 

 

 

 

 

Csávoly Községi Önkormányzat Arany János  utca 25. Hamháber Norbert   



5 

 

 

16 6424 

 

 

 

 

 

Csikéria Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 114. 

 

Korbély László   

17 6135 

 

 

 

 

 

Csólyospálos Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 62. Á.Furus János   

18 6640 

 

 

 

 

 

Csongrád Városi Önkormányzat Kossuth L.  tér 7. Bedő Tamás Albert   

19 6524 

 

 

 

 

 

Dávod Önkormányzat Dózsa Gy.  út  61. 

Hirtenberg János 

Sándor   

20 6342 

 

 

 

 

 

Drágszél Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 18. Pondur Gábor   



6 

 

 

21 6513 

 

 

 

 

 

Dunafalva Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 4. Magosi György   

22 6328 

 

 

 

 

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Petőfi S.  utca 20. Dusnoki Csaba   

23 6333 

 

 

 

 

 

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 57. Vargyas Mihály   

24 6353 

 

 

 

 

 

Dusnok Község Önkormányzata István király  utca 9. Palotai Péter   

25 6347 

 

 

 

 

 

Érsekcsanád Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 77. Felső Róbert   



7 

 

 

26 6348 

 

 

 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Fő utca 22. Horváth Roland Károly   

27 6352 

 

 

 

 

 

Fajsz Község Önkormányzata Szent István utca 20. Berta Zsolt   

28 6645 

 

 

 

 

 

Felgyő Községi Önkormányzat Széchenyi I.  utca 1. Horváth Lajos   

29 6447 

 

 

 

 

 

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Rákóczi F.  utca 60. Vörös Szilárd   

30 6331 

 

 

 

 

 

Foktő Község Önkormányzata Kossuth L.  út  2. Bakai Károly   



8 

 

 

31 6116 

 

 

 

 

 

Fülöpjakab Község Önkormányzata Alkotmány utca 1. Szénási Zoltán   

32 6522 

 

 

 

 

 

Gara Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 62. Faa Béla   

33 6111 

 

 

 

 

 

Gátér Község Önkormányzata Petőfi S.  utca 16. 

Jánosiné Gyermán 

Erzsébet   

34 6334 

 

 

 

 

 

Géderlak Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 95. Katona György   

35 6344 

 

 

 

 

 

Hajós Város Önkormányzata Rákóczi F.  utca 12. 

Estók Mihályné 

Szalczer Erzsébet   



9 

 

 

36 6136 

 

 

 

 

 

Harkakötöny Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 1. Brassó Imre Albert   

37 6525 

 

 

 

 

 

Hercegszántó Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 8. Feigl József   

38 6341 

 

 

 

 

 

Homokmégy Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 16. 

Tapolcsányiné Varga 

Krisztina   

39 7716 

 

 

 

 

 

Homorúd Községi Önkormányzat Hársfa tér 9. Teszárik József   

40 6238 

 

 

 

 

Imrehegy Község Önkormányzata Kossuth L.  tér 11. Túriné Czeglédi Edit   



10 

 

 

41 6440 

 

 

 

 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Béke tér 1. Czeller Zoltán   

42 6133 

 

 

 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Dózsa Gy.  utca 8. Nagy András    

43 6300 

 

 

 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata Szent István út  35. Dr. Bálint József   

44 6455 

 

 

 

 

 

Katymár Községi Önkormányzat Szent István utca 27. Pál Endre   

45 6237 

 

 

 

 

 

Kecel Város Önkormányzata Fő tér 1. Haszilló Ferenc   



11 

 

 

46 6444 

 

 

 

 

 

Kéleshalom Községi Önkormányzat Fő utca 2. Szvétek Lajos Róbert   

47 6200 

 

 

 

 

 

Kiskőrös Város Önkormányzata Petőfi S.  tér 1. 

Domonyi László 

Mihály   

48 6100 

 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Kossuth L.  utca 1. Csányi József   

49 6400 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Hősök tere 1. Fülöp Róbert   

50 6120 

 

 

 

 

 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Fő utca 82. 

Ábrahám – Fúrús 

András   
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51 6421 

 

 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Felszabadulás u. 28. utca 28. Kispál István   

52 6134 

 

 

 

 

 

Kömpöc Község Önkormányzata Petőfi S.  utca 10. Tisoczki László   

53 6435 

 

 

 

 

 

Kunbaja Község Önkormányzata Rákóczi F.  út  16. Franzné Lakner Éva   

54 6413 

 

 

 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Szabadság tér 8. Huszár Zoltán   

55 6115 

 

 

 

 

 

Kunszállás Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 24. Kovács Imre   
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56 6456 

 

 

 

 

 

Madaras Község Önkormányzata Báthory István  utca 1. Juhász István   

57 6452 

 

 

 

 

 

Mátételke Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 2. Nagy Noémi   

58 6449 

 

 

 

 

 

Mélykút Város Önkormányzat Petőfi S.  tér 1. Kovács Tamás   

59 6344 

 

 

 

 

 

Miske Község Önkormányzata Fő utca 18. Illés Attila Ádám   

60 6132 

 

 

 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Deák Ferenc utca 26/B Csontos Máté László   
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61 6527 

 

 

 

 

Nagybaracska Község Önkormányzata Szabadság tér 10. Bögi István András   

62 6345 

 

 

 

 

 

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Dózsa Gy.  tér 1. dr.Kovács István   

63 6335 

 

 

 

 

 

Ordas Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 8. Szabó Zsolt   

64 6311 

 

 

 

 

 

Öregcsertő Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 141. Kis-Vén László   

65 6112 

 

 

 

 

 

Pálmonostora Község Önkormányzata Posta utca 10. 

Cseszkó László 

György   
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66 6113 

 

 

 

 

 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 6. Szász János Attila   

67 6414 

 

 

 

 

 

Pirtó Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 19. Nagy Ferenc   

68 6446 

 

 

 

 

 

Rém Község Önkormányzata Május 1. utca 17. Papp Imréné   

69 6230 

 

 

 

 

 

Soltvadkert Város Önkormányzata Kossuth L.  utca 6. Lehoczki Ferenc   

70 6346 

 

 

 

 

 

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Dózsa Gy.  utca 201. Tamás Márta   
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71 6336 

 

 

 

 

 

Szakmár Község Önkormányzata Bajcsy-Zsliinszky utca 24. András Gábor   

72 6131 

 

 

 

 

 

Szank Községi Önkormányzat Béke utca 33. Patkós Zsolt   

73 6512 

 

 

 

 

 

Szeremle Községi Önkormányzat Szabadság utca 1. Varga György   

74 6451 

 

 

 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 60. Vörös István   

75 6236 

 

 

 

 

 

Tázlár Község Önkormányzata Templom köz 2. Bán Róbert László   
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76 6066 

 

 

 

 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Árpád tér 1. dr. Vancsura István   

77 6646 

 

 

 

 

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Ifjúság utca 8. Bánfi Sándor   

78 6337 

 

 

 

 

 

Újtelek Község Önkormányzata Alkotmány utca 17. 

Simon Sándor 

Róbertné   

79 6332 

 

 

 

 

 

Uszód Községi Önkormányzat Árpád utca 9. Bedi Gyula   

80 6521 

 

 

 

 

 

Vaskút Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 90. Alszegi Zoltán   
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81 6411 

 

 

 

 

Zsana Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 3. Visnyei Miklós   

82 7701 

 

 

 

 

Mohács Város Önkormányzata Széchenyi I.  tér 1. Szekó József   



HRHÖT_4. melléklet  

Képviselő-testületi határozatok 

 

Ss

z Tagönkormányzat neve 

jóváhagyó 

határozat száma 

1. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

2. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

3. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

1 Bácsalmás Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

154/2011.(IV.26.

) 

396/2011.(XII.20.

) 

190/2013.(VI.25.) 

184/2015.(VI.30.) 

2 Bácsbokod 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 68/2011.(IV.20) 

203/2011.(XII.14.

) 

96/2013 (VI.26.) 

90/2015.(VI.29.) 

3 Bácsborsód Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011 133/2011 

102/2013.(VI.27.) 

36/2015.(VII.30.) 

4 Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 31/2011.(IV.27.) 91/2011.(XI.29.) 

51/2013.(VI.26.) 

53/2015.(VI.29.) 

5 Bácsszőlős Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 26/2011.(V.5.) 58/2011.(XII.21.) 

63/2013.(VIII.28.) 

86/2015.(VI.24.) 

6 Baja Város Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 88/2011.(IV.14.) 

497/2011.(XII.15.

) 

300/2013.(VI.27.) 

245/2015.(VI.25.) 

7 Bátmonostor Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 34/2011.(IV.12.) 

152/2011.(XII.20.

) 

90/2013.(VI.26.) 

74/2015.(VI.24.) 

8 Bátya Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 34/2011 80/2011. 

57/2013 

73/2015.(VI.23.) 

9 Bócsa Község Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 43/2011 111/2011. 

31/2013 

22/2015.(V.28.) 

10 Borota Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 138/2011.(V.25.) 325/2011.(XI.28.) 

278/2013.(VI.27.) 197/20015.(VI.25.

) 

11 Bugac 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 6/2011. 12/2011. 

24/2013 

16/2015(VI.25.) 

12 Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 6/2011. 11/2011. 

18/2013 

9/2015(VI.25.) 

13 Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő- 41/2011.(IV.27.) 101/2011.(XI.30.) 53/2013 (VI.28.) 53/2015.(VI.24.) 



 - 2 -  

testülete 

14 Csátalja Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 18/2011.(IV.13.) 79/2011.(XI.30.) 

42/2013(VI.26.) 

27/2015.(VI.24.) 

15 Csávoly Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 95/2011.(V.5.) 8/2012.(II.29.) 

94/2013.(VII.15.) 

22/2015.(VII.13.) 

16 Csikéria Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 20/2011.(IV.28.) 62/2011.(XII.12.) 

43/2013.(VIII.29.) 

34/2015.(VI.29.) 

17 Csólyospálos Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 29/2011.(IV.28.) 89/2011.(XII.12.) 

55/2013.(VI.27.) 

62/2015.(VI.29.) 

18 Csongrád Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

111/2011.(IV.21.

) 264/2011.(XI.17.) 

106/2013.(VI.27.) 

160/2015.(VII.21.) 

19 Dávod Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 23/2011.(04.12.) 77/2011.(11.28.) 

44/2013.(06.27.) 

32/2015.(VI.29.) 

20 Drágszél Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 34/2011 121/2011. 

37/2013 

18/2015.VI.25.) 

21 Dunafalva Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 46/2011.(IV.13.) 120.2011.(XI.30.) 

67/2013.(VI.27.) 

137/2015.(VI.16.) 

22 Dunapataj 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 51/2011. 133/2011. 

76/2013 

82/2015.(VI.25.) 

23 

Dunaszentbenede

k Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 25/2011.(IV.26.) 90/2011.(XI.28.) 

54/2013.(VI.24.) 

56/2015.(VI.18.) 

24 Dusnok Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 39/2011. 129/2011. 

64/2013 

53/2015.(VI.24.) 

25 Érsekcsanád Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 65/2011.(IV.12.) 250/2011.(XI.29.) 

166/2013.(VI.26.) 

162/2015.(VI.29.) 

26 Érsekhalma Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 48./2011. 133/2011. 

86/2013 

55/2015.(VI.07.) 

27 Fajsz Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 75/2011. 178/2011.(XI.28.) 

59/2013.(VII.3.) 

57/2015.(VI.11.) 

28 Felgyő Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 48/2011.(IV.28.) 101/2011.(XI.29.) 

47/2013.(VI.27.) 

485/2015.(VI.25.) 
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29 Felsőszentiván Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 63/2011.(III.22.) 242/2011.(XI.29.) 

93/2013.(VII.15.) 

31/2015.(VI.16.) 

30 Foktő Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 96/2011 (VII.7.) 23/2012 (I.25.) 

102/2013.(VI.26.) 

89/2015.(VI.24.) 

31 Fülöpjakab Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 55/2011. 169/2011.(12.14.) 

60/2013.(06.25.) 

45/2015.(VI.23.) 

32 Gara Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 54/2011.(IV.28.) 185/2011.(XI.28.) 

70/2013.(VI.26.) 

81/2015.(VI.30.) 

33 Gátér Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 57/2011. 141/2011 

73/2013.(VI.27.) 

82/2015.(VI.25.) 

34 Géderlak Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 98/2011.(04.12.) 177/2011.(XI.29.) 

54/2013.(VI.25.) 

43/2015.VI.23.) 

35 Hajós Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 24/2011. 68/2011 

34/2013 

34/2015.(VI.30.) 

36 Harkakötöny Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 26/2011.(IV.29.) 117/2011.(XI:29.) 

38/2013.(VI.4.) 

29/2015.(VI.25.) 

37 Hercegszántó Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 19/2011.(IV.21.) 89/2011.(XII.15.) 

33/2013.(VI.27.) 

23/2015.(VII.10.) 

38 Homokmégy Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 48/2011 271/2011 

117/2013 

91/2015.(VI.24.) 

39 Homorúd Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 32/2011.(IV.27.) 85/2011.(XII.14.) 

69/2013.(VI.27.) 

50/2015.(VI.26.) 

40 Imrehegy Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 23/2011. 66/2011. 

26/2013 

37/2015.(VI.25.) 

41 Jánoshalma Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

158/2011.(IV.28.

) 

404/2011.(XII.15.

) 

202/2013.(VI.25.) 

125/2015.(VII.02.) 

42 Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 93/2011.(IV.27.) 232/2011.(XI.30.) 

99/2013.(VI.26.) 

105/2015.(VI.25.) 

43 Kalocsa Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 86/2011. 257/2011 

174/2013 

152/2015.(VII.02.) 

44 Katymár Községi Önkormányzat Képviselő- 29/2011. 79/2011. 49/2013.(VII.30.) 32/2015.(VII.09.) 
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testülete 

45 Kecel Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 46/2011. 121/2011. 

80/2013 

86/2015.(VI.30.) 

46 Kéleshalom Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 38/2011.(IV.28.) 11/2011.(XI.29.) 

102/2013.(VI.27.) 

78/2015.(VI.25.) 

47 Kiskőrös Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 46/2011. 147/2011. 

117/2013 

70/2015.(VI.17.) 

48 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 88/2011. 230/2011 

161/2013.(VI.27.) 

181/2015.(VI.25.) 

49 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 110/2011. 261/2011. 

188/2013 

185/2015.(VI.25.) 

50 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 95/2011. 381/2011 

192/2013.(VII.10.

) 173/2015.(VI.25.) 

51 Kisszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 75/2011.(V.05.) 153/2011.(XI.29.) 

84/2013. (VI.26.) 

101/2015.(VI.25.) 

52 Kömpöc Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 24/2011.(IV.29.) 84/2011.(XII.27.) 

41/2013.(VI.25.) 

39/2015.(VI.26.) 

53 Kunbaja Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 54/2011.(IV.14.) 

161/2011.(XII.22.

) 

66/2013.(VII.4.) 

89/2015.(VI.18.) 

54 Kunfehértó Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 73/2011.(IV.26.) 179/2011.(XI.30.) 

55/2013.(VII.16.) 

45/2015.(VI.24.) 

55 Kunszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 36/2011.(04.27.) 

103/2011.(XII.19.

) 

73/2013.(VI.24.) 

49/2015.(VI.22.) 

56 Madaras Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 43/2011.(IV.13.) 130/2011.(XI.30.) 

85/2013.(VI.26.) 

72/2015.(VI.25.) 

57 Mátételke Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 40/2011.(IV.27) 95/2011 (XI.30.) 

69/2013.(VI.27.) 

44/2015.(VI.30.) 

58 Mélykút Város Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 60/2011.(IV.26.) 189/2011.(XI.29.) 

127/2013.(VI.25.) 

115/2015.(VI.30.) 

59 Miske Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 32/2011.(IV.14.) 86/2011. (XII.15.) 

37/2013.(VI.27.) 

24/2015.(VI.08.) 
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60 Móricgát Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 31/2011.(IV.27.) 105/2011.(XI.28.) 

55/2013.(VI.26.) 

34/2015.(VI.25.) 

61 Nagybaracska Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 29/2011.(IV.13.) 102/2011.(XI.30.) 

43/2013.(VI.27.) 

37/2015.(VI.29.) 

62 Nemesnádudvar Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 44/2011. 145/2011 

85/2013.(VI.27.) 

74/2015.(VII.07.) 

63 Ordas Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011.(IV.13.) 100/2011.(XI.30.) 

59/2013.(VI.27.) 

57/2015.(VI.24.) 

64 Öregcsertő Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011 140/2011 

97/2013.(VI.26.) 

33/2015.(VII.08.) 

65 Pálmonostora Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 38/2011. 114/2011. 

72/2013.(VI.25.) 

82/2015.(VI.25.) 

66 Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

112/2011.(IV.26.

) 

335/2011.(XII.13.

) 

114/2013.(VI.26.) 

113/2015.(VI.30.) 

67 Pirtó Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 19/2011.(V.9.) 51/2011.(XII.12.) 

34/2013.(VI.27.) 

23/2015.(VI.22.) 

68 Rém Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 33/2011.(IV.14.) 119/2011.(XI.30.) 

77/2013.(VI.05.) 

116/2015.(VI.24.) 

69 Soltvadkert Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 50/2011.(IV.28.) 

114/2011.(XII.22.

) 

88/2013.(VI.27.) 

64/2015.(VI.24.) 

70 Sükösd 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 42/2011.(IV.13.) 168/2011.(XI.30.) 

89/2013.(VI.26.) 

51/2015.(VI.24.) 

71 Szakmár Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 28/2011. 113/2011. 

38/2013.(VI.27.) 

31/2015.(VI.25.) 

72 Szank Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 53/2011.(V.11.) 

135/2011.(XII.07.

) 

97/2013.(VI.25.) 

44/2015.(VI.17.) 

73 Szeremle Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 43/2011.(IV.18.) 357-67/2011. 

67/2013.(VI.28.) 

70/2015.(VII.22.) 

74 Tataháza Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 33/2011. 99/2011. 

46/2013.(VI.27.) 

66/2015.(VII.13.) 

75 Tázlár Község Önkormányzata Képviselő- 23/2011.(V.10.) 53/2011.(XII.13.) 42/2013. 59/2015.(VI.16.) 
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testülete 

76 Tiszaalpár 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 78/2011.(V.4.) 

302/2011.(XII.13.

) 

243/2013.(IX.24.) 

144/2015.(VII.03.) 

77 Tömörkény Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 35/2011.(V.25.) 78/2011.(XI.25.) 

56/2013.(VI.25.) 

38/2015.(VI.22.) 

78 Újtelek Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 21/2011. 74/2011. 

41/2013.(VI.26.) 

28/2015.(VII.14.) 

79 Uszód Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 45/2011.(04.11.) 126/2011.(XI.29.) 

88/2013.(VI.26.) 

69/2015.(VI.25.) 

80 Vaskút Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 78/2011.(IV.20.) 255/2011.(XI.29.) 

155/2013.(VI.27.) 

119/2015.(VI.25.) 

81 Zsana Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 67/2011.(IV.28.) 205/2011.(XI.29.) 

112/2013.(VI.25.) 

73/2015.(VI.25.) 

82 Mohács Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 66/2011.(IV.29.) 

178/2011.(XII.15.

) 

95/2013.(VI.28.) 

65/2015.(V.28.) 

 



 

 

HRHÖT_5. melléklet  

Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok 

 

 

 

 

Alulírott __________________________ nyilatkozom, hogy a Csongrádon 2011. 

______________________________ napján megalakított  Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

Elnöki/Elnökhelyettesi/Tagi tisztségét a mai napon elfogadom.  

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött 

tisztséggel nem összeférhetetlen. 

 

Csongrád, 2011._________________ 

 

 

 _______________________________ 

 Elnök/Elnökhelyettes/Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott __________________________ nyilatkozom, hogy a Csongrádon 2011. 

______________________________ napján megalakított  Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottsága Elnöki/Tagi tisztségét a 

mai napon elfogadom.  

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött 

tisztséggel nem összeférhetetlen. 

 

Csongrád, 2011._________________ 

 

 

 _______________________________ 

 Felügyelő Bizottsági Elnök/Tag 
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HRHÖT_6.melléklet 

Társult önkormányzatok felsorolása gyűjtőkörzetenként 

 

Kiskunhalasi hulladéklerakó körzete: 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1. 
Bócsa Község 

Önkormányzat 
Szőke-Tóth Mihály  6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 

2. 
Csólyospálos Község 

Önkormányzata 
Ábrahám  Furus János  6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

3. 
Harkakötöny Község 

Önkormányzata 
Brassó Imre Albert  6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

4. 
Imrehegy Község 

Önkormányzata 
Túriné Czeglédi Edit 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

5. 
Jánoshalma Városi 

Önkormányzat 
Czeller Zoltán  6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

6. 
Kecel Város  

Önkormányzata 
Haszilló Ferenc  6237 Kecel, Fő tér 1. 

7. 
Kéleshalom Községi 

Önkormányzat 
Szvétek Lajos Róbert  6444 Kéleshalom, Fő. u. 2. 

8. 
Kiskőrös Város 

Önkormányzata 
Domonyi László  6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

9. 
Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 
Fülöp Róbert 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

10. 
Kiskunmajsa Városi 

Önkormányzat 

Ábrahám – Fúrús 

András 
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

11. 
Kömpöc Község 

Önkormányzata 
Tisoczki László 6134 Kömpöc, Petőfi u. 10. 

12. 
Kunfehértó Község 

Önkormányzata 
Huszár Zoltán 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

13. 
Pirtó Község 

Önkormányzata 
Nagy Ferenc  6414 Pirtó,Dózsa Gy. U. 19. 

14. 
Soltvadkert Város 

Önkormányzata 

Lehoczki Ferenc 

Sándor  
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

15. 
Szank Községi 

Önkormányzat 
Patkós Zsolt  6131 Szank, Béke u. 33. 

16. 
Tázlár Község 

Önkormányzata 
Bán Róbert László 6236 Tázlár, Templom köz 2. 

17. 
Zsana Község 

Önkormányzata 
Visnyei Miklós  6411 Zsana, Kossuth u. 3 
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Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is): 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1.  
Bátya Község 

Önkormányzata 
Zsebics Ilona  6351 Bátya, Kossuth u. 20. 

2. 
Drágszél Község 

Önkormányzata 
Pondur Gábor  6342 Drágszél, Dózsa Gy. u. 61. 

3. 
Dunapataj Nagyközség 

Önkormányzata 
Dusnoki Csaba  6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. 

4. 
Dunaszentbenedek Község 

Önkormányzata 
Vargyas Mihály  

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth 

.57. 

5. 
Foktő Község 

Önkormányzata 
Bakai Károly 6331 Foktő, Kossuth u. 2. 

6. 
Géderlak Községi 

Önkormányzat 
Katona György  6334 Géderlak, Kossuth u. 95. 

7. 
Homokmégy Községi 

Önkormányzat 
 Tapolcsányiné 

Varga Krisztina 
6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 

8. 
Kalocsa Város 

Önkormányzata 

Dr. Bálint József 

Miklós 

6300 Kalocsa, Szt. István király út. 

35. 

9. 
Miske Községi 

Önkormányzat  Illés Attila Ádám 6344 Miske, Fő u. 18. 

10. 
Ordas Község 

Önkormányzat 
Szabó Zsolt 6335 Ordas, Kossuth u. 8. 

11. 
Öregcsertő Községi 

Önkormányzat 
Kis-Vén László 6311 Öregcsertő, Kossuth. 141. 

12. 
Szakmár Község 

Önkormányzata 
András Gábor  6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 22. 

13. 
Újtelek Község 

Önkormányzata 
 Simon Sándor 

Róbertné 
6336 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

14. 
Uszód Községi 

Önkormányzat  Ifj. Bedi Gyula 6332 Uszód, Árpád u. 11. 

15. 
Bácsalmás Városi 

Önkormányzat 
Németh Balázs 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-

8. 

16. 
Bácsbokod Nagyközség 

Önkormányzata 
Kovács László 6453 Bácsbokod, Tolbuchin u. 80. 

17. 
Bácsborsód Községi  

Önkormányzat Csomor László  
6454 Bácsborsód, Petőfi út 3. 

18. 
Bácsszentgyörgy Községi 

 Önkormányzat 
Müller József  

6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 

15. 

19. 
Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
Szarvas Róbert Norbert  6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 

20. 
Baja Város  

Önkormányzat 
Fercsák Róbert  6500 Baja, Szentháromság tér 1. 

21. 
Bátmonostor Községi 

Önkormányzat 
Béleczki Mihály  6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1. 

22. 
Borota Községi  

Önkormányzat 
Mikó Ferencné  6445 Borota, Szent István u. 43. 

23. Császártöltés Község  Takácsné Stalter Judit 6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

Önkormányzat 

24. 
Csátalja Község 

Önkormányzata 
Kovács Antal  6523 Csátalja, Petőfi út 2. 

25. 
Csávoly Községi  

Önkormányzat 
Hamháber Norbert 6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

26. 
Csikéria Községi  

Önkormányzat 
Korbély László 6424 Csikéria, Kossuth u. 113. 

27. 
Dávod 

Önkormányzata 

Hirtenberg János 

Sándor 
6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61. 

28. 
Dunafalva Községi 

Önkormányzat 
Magosi György 7713 Dunafalva, Kossuth u. 4. 

29. 
Dusnok Község 

Önkormányzata 
Palotai Péter 6353 Dusnok, István király u. 9. 

30. 
Érsekcsanád Község 

Önkormányzata 
Felső Róbert 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77. 

31. 
Érsekhalma Község 

Önkormányzata 
Horváth Roland Károly 6348 Érsekhalma, Fő út 22. 

32. 
Fajsz Község  

Önkormányzata 
Berta Zsolt 6352 Fajsz, Szt. István király u. 20. 

33. 
Felsőszentiván Községi 

Önkormányzat 
Vörös Szilárd 6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60. 

34. 
Gara Községi  

Önkormányzat  Faa Béla 6522 Gara, Kossuth u. 62. 

35. 
Hajós Város 

Önkormányzata 

Estók Mihályné 

Szalczer Erzsébet 
6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

36. 
Hercegszántó Község  

Önkormányzata 
Feigl József 6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8. 

37. 
Homorúd Községi 

Önkormányzat 
Teszárik József 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.  

38. 
Katymár Községi 

Önkormányzat 
Pál Endre 6455 Katymár, Kossuth u. 1. 

39. 
Kunbaja Község 

Önkormányzata 
Franzné Lakner Éva 6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 

40. 
Kisszállás Község 

Önkormányzata 
Kispál István 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 

28. 

41. 
Madaras Község 

Önkormányzata 
Juhász István 6456 Madaras, Báthory u. 1. 

42. 
Mátételke Község 

Önkormányzata 
Nagy Noémi 6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 

43. 
Mélykút Város  

Önkormányzat 
Kovács Tamás 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

44. 

Mohács Város 

Önkormányzata 

(Szigeti Települési 

Önkormányzatok) 

Szekó József 7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 

45. 
Nagybaracska Község 

Önkormányzata 
Bögi István András 

6527 Nagybaracska, Szabadság t. 

10. 

46. 
Nemesnádudvar Község 

Önkormányzata 
dr. Kovács István 

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. t. 

1 

47. Rém Község Papp Imréné 6446 Rém, Május 1. u. 17. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

Önkormányzata 

48. 
Sükösd Nagyközségi 

Önkormányzat 
Tamás Márta 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201. 

49. 
Szeremle Községi 

Önkormányzat 
Varga György 6512 Szeremle, Szabadság u. 1. 

50. 
Tataháza Községi 

Önkormányzat 
Vörös István 6451 Tataháza, Kossuth u. 60. 

51. 
Vaskút Nagyközségi  

Önkormányzat 
Alszegi Zoltán 6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felgyői (Csongrádi) hulladéklerakó körzete: 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1. 
Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat 
Szabó László  6114 Bugac, Béke u. 10. 

2. 
Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat 
Kerekes László Zoltán 

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 

24. 

3. 
Csongrád Városi 

Önkormányzat 
Bedő Tamás Albert  6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

4. 
Felgyő Községi 

Önkormányzat 
Horváth Lajos  6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

5. 
Fülöpjakab Község 

Önkormányzata 
Szénási Zoltán 6116 Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 

6. 
Gátér Község 

Önkormányzata 

Jánosiné Gyermán 

Erzsébet  
6111 Gátér, Petőfi u. 16. 

7. 
Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 
Nagy András  

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 

8. 

8. 
Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzata 
Csányi József  6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth 1. 

9. 
Kunszállás Község 

Önkormányzata 
Kovács Imre  6115 Kunszállás Dózsa Gy. U. 24. 

10. 
Móricgát Község 

Önkormányzata 
Csontos Máté László  6132 Móricgát, Deák F. u. 24. 

11. 
Pálmonostora Község 

Önkormányzata 
Cseszkó László György  6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 

12. 
Petőfiszállás Községi 

Önkormányzata 
Szász János Attila  6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 

13. 
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat 
Dr. Vancsura István  6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

14. 
Tömörkény Községi 

Önkormányzat 
Bánfi Sándor  6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
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2.számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

 

4. sz. MÓDOSÍTÁSSAL 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 

 

 

2016. december 6. 
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1. 

Bácsalmás Városi Önkormányzat 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8. 

képviseli: Németh Balázs polgármester 

 

2. 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 

6453 Bácsbokod, gr. Széchenyi I. u. 80. 

képviseli: Kovács László polgármester 

 

3. 

Bácsborsód Községi Önkormányzat 

6454 Bácsborsód, Petőfi utca 3. 

képviseli: Csomor László polgármester 

 

4. 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat 

6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 15. 

képviseli: Müller József polgármester 

 

5. 

Bácsszőlős Község Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 

képviseli: Szarvas Róbert Norbert polgármester 

 

6. 

Baja Város Önkormányzat 

6500 Baja, Szentháromság tér 1. 

képviseli: Fercsák Róbert polgármester 

 

7. 

Bátmonostor Községi Önkormányzat 

6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1. 

képviseli: Béleczki Mihály polgármester 

 

8. 

Bátya Község Önkormányzata 

6351 Bátya, Kossuth u. 20. 

képviseli: Zsebics Ilona polgármester 

 

9. 

Bócsa Község Önkormányzata 

6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 

képviseli: Szőke-Tóth Mihály polgármester 

 

10. 

Borota Községi Önkormányzat 

6445 Borota, Szent István u. 43. 

képviseli: Mikó Ferencné polgármester 

 

11. 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
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6114 Bugac, Béke u. 10. 

képviseli: Szabó László polgármester 

 

12. 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 24. 

képviseli: Kerekes László Zoltán polgármester 

 

13. 

Császártöltés Község Önkormányzata 

6239 Császártöltés, Keceli út 107. 

képviseli: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 

14. 

Csátalja Község Önkormányzata 

6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/B. 

képviseli: Kovács Antal polgármester 

 

15. 

Csávoly Községi Önkormányzat 

6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

képviseli: Hamháber Norbert polgármester 

 

16. 

Csikéria Községi Önkormányzat 

6424 Csikéria, Kossuth u. 113. 

képviseli: Korbély László polgármester 

 

17. 

Csólyospálos Község Önkormányzata 

6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

képviseli: Á. Furus János polgármester 

 

18. 

Csongrád Városi Önkormányzat 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

képviseli: Bedő Tamás Albert polgármester 

 

19. 

Dávod Önkormányzat 

6524 Dávod, Dózsa Gy. út. 61. 

képviseli: Hirtenberg János Sándor polgármester 

 

20. 

Drágszél Község Önkormányzata 

6342 Drágszél, Kossuth u. 18. 

képviseli: Pondur Gábor polgármester 

 

21. 

Dunafalva Községi Önkormányzat 

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. 

képviseli: Magosi György polgármester 
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22. 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 

6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. 

képviseli: Dusnoki Csaba polgármester 

 

23. 

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57. 

képviseli: Vargyas Mihály polgármester 

 

24. 

Dusnok Község Önkormányzata 

6353 Dusnok, István király u. 9. 

képviseli: Palotai Péter polgármester 

 

25. 

Érsekcsanád Község Önkormányzata 

6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77. 

képviseli: Felső Róbert polgármester 

 

26. 

Érsekhalma Község Önkormányzata 

6348 Érsekhalma, Fő utca 22. 

képviseli: Horváth Roland polgármester 

 

27. 

Fajsz Község Önkormányzata 

6352 Fajsz, Szt. István király u. 20. 

képviseli: Berta Zsolt polgármester 

 

28. 

Felgyő Községi Önkormányzat 

6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

képviseli: Horváth Lajos polgármester 

 

29. 

Felsőszentiván Községi Önkormányzat 

6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60. 

képviseli: Vörös Szilárd polgármester 

 

30. 

Foktő Község Önkormányzata 

6331 Foktő, Kossuth u. 2. 

képviseli: Bakai Károly polgármester 

 

31. 

Fülöpjakab Község Önkormányzata 

6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 

képviseli: Szénási Zoltán polgármester 

 

32. 
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Gara Községi Önkormányzat 

6522 Gara, Kossuth u. 62. 

képviseli: Faa Béla polgármester 

 

33. 

Gátér Község Önkormányzata 

6111 Gátér, Petőfi u. 16. 

képviseli: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester 

 

34. 

Géderlak Községi Önkormányzat 

6334 Géderlak, Kossuth u. 95. 

képviseli: Katona György polgármester 

 

35. 

Hajós Város Önkormányzata 

6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

képviseli: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

36. 

Harkakötöny Község Önkormányzata 

6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

képviseli: Brassó Imre Albert polgármester 

 

37. 

Hercegszántó Község Önkormányzata 

6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8. 

képviseli: Feigl József polgármester 

 

38. 

Homokmégy Községi Önkormányzat 

6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 

képviseli: Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármester 

 

39. 

Homorúd Községi Önkormányzat 

7716 Homorúd, Hársfa tér 9. 

képviseli: Teszárik József polgármester 

 

40. 

Imrehegy Község Önkormányzata 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

képviseli: Túriné Czeglédi Edit polgármester 

 

41. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 

6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

képviseli: Czeller Zoltán polgármester 

 

42. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
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képviseli: Nagy András polgármester 

 

43. 

Kalocsa Város Önkormányzata 

6300 Kalocsa, Szt. István király út 35. 

képviseli: Dr. Bálint József polgármester 

 

44. 

Katymár Községi Önkormányzat 

6455 Katymár, Kossuth u. 1. 

képviseli: Pál Endre polgármester 

 

45. 

Kecel Város Önkormányzata 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

képviseli: Haszilló Ferenc polgármester 

 

46. 

Kéleshalom Községi Önkormányzat 

6444 Kéleshalom, Fő u. 2. 

képviseli: Szvétek Lajos Róbert polgármester 

 

47. 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

képviseli: Domonyi László polgármester 

 

48. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 

képviseli: Csányi József polgármester 

 

49. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

 

50. 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

képviseli: Ábrahám - Fúrús András polgármester 

 

51. 

Kisszállás Község Önkormányzata 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 

képviseli: Kispál István polgármester 

 

52. 

Kömpöc Község Önkormányzata 

6134 Kömpöc, Petőfi u. 10. 

képviseli: Tisoczki László polgármester 
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53. 

Kunbaja Község Önkormányzata 

6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 

képviseli: Franczné Lakner Éva polgármester 

 

54. 

Kunfehértó Község Önkormányzata 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

képviseli: Huszár Zoltán polgármester 

 

55. 

Kunszállás Község Önkormányzata 

6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. 

képviseli: Kovács Imre polgármester 

 

56. 

Madaras Község Önkormányzata 

6456 Madaras, Báthory u. 1. 

képviseli: Juhász István polgármester 

 

57. 

Mátételke Község Önkormányzata 

6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 

képviseli: Nagy Noémi polgármester 

 

58. 

Mélykút Város Önkormányzat 

6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

képviseli: Kovács Tamás polgármester 

 

59. 

Miske Község Önkormányzata 

6344 Miske, Fő u. 18. 

képviseli: Illés Attila Ádám polgármester 

 

60. 

Móricgát Község Önkormányzata 

6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b. 

képviseli: Csontos Máté László polgármester 

 

61. 

Nagybaracska Község Önkormányzata 

6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 

képviseli: Bögi István András polgármester 

 

62. 

Nemesnádudvar Község Önkormányzata 

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. tér 1. 

képviseli: Dr. Kovács István polgármester 

 

63. 

Ordas Községi Önkormányzat 
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6335 Ordas, Kossuth u. 8. 

képviseli: Szabó Zsolt polgármester 

 

64. 

Öregcsertő Községi Önkormányzat 

6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141. 

képviseli: Kis-Vén László polgármester 

 

65. 

Pálmonostora Község Önkormányzata 

6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 

képviseli: Cseszkó László György polgármester 

 

66. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 

képviseli: Szász János Attila polgármester 

 

67. 

Pirtó Község Önkormányzata 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

képviseli: Nagy Ferenc polgármester 

 

68. 

Rém Község Önkormányzata 

6446 Rém, Május 1. u. 17. 

képviseli: Papp Imréné polgármester 

 

69. 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

képviseli: Lehoczki Ferenc polgármester 

 

70. 

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 

6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201. 

képviseli: Tamás Márta polgármester 

 

71. 

Szakmár Község Önkormányzata 

6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24. 

képviseli: András Gábor polgármester 

 

72. 

Szank Községi Önkormányzat 

6131 Szank, Béke u. 33. 

képviseli: Patkós Zsolt polgármester 

 

73. 

Szeremle Községi Önkormányzat 

6512 Szeremle, Szabadság u. 1. 

képviseli: Varga György polgármester 
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74. 

Tataháza Községi Önkormányzat 

6451 Tataháza, Kossuth u. 60. 

képviseli: Vörös István polgármester 

 

 

75. 

Tázlár Község Önkormányzata 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

képviseli: Bán Róbert László polgármester 

 

76. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

képviseli: Dr. Vancsura István polgármester 

 

77. 

Tömörkény Községi Önkormányzat 

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

képviseli: Bánfi Sándor polgármester 

 

78. 

Újtelek Község Önkormányzata 

6337 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

képviseli: Simon Sándor Róbertné polgármester 

 

79. 

Uszód Községi Önkormányzat 

6332 Uszód, Árpád u. 9. 

képviseli: Bedi Gyula polgármester 

 

80. 

Vaskút Községi Önkormányzat 

6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 

képviseli: Alszegi Zoltán polgármester 

 

81. 

Zsana Község Önkormányzata 

6411 Zsana, Kossuth u. 3. 

képviseli: Visnyei Miklós polgármester 

 

82. 

Mohács Város Önkormányzata 

7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 

képviseli: Szekó József polgármester 

 

 

települési önkormányzatok képviselő-testületei mint alapítók elhatározták, hogy a Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok társulásáról és 

együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-ában meghatározott társulási 
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jog, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87-90. §-ai alapján a résztvevő 

önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, hulladékgazdálkodási 

rendszerének fejlesztésére jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak 

létre. A társult önkormányzatok az alábbi Társulási Megállapodást kötötték a közöttük 

korábban létrejött Konzorcionális Szerződésben foglalt előzetes kötelezettségvállalásuknak 

megfelelően.  

 

 

 

Az alapítók Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k.) pontja, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87-95 §-ai,  a hulladékokról 

szóló 2012. évi CLXXXV.törvény. (Htv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) és a 2013.évi V.törvénnyel megállapított Polgári Törvénykönyv ( Ptk.) alapján 

a társulásra vonatkozó megállapodásukat a Társulási Megállapodás 4.számú módosításában 

módosították és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 

alábbiak szerint fogadják el. 

 
PREAMBULUM 

 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél a fent részletesen felsorolt önkormányzatok, mint 

társulási alapító tagok ( továbbiakban: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei által 

elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggő 

hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá a helyi önkormányzatokról 

szóló  1990. évi LXV. törvény (Ötv), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

(Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.)  Korm. rendelet 

(Ámr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt). és a hivatkozott törvények végrehajtásával 

kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény 

(Ptk.) rendelkezéseit vették figyelembe. A társulás a működése időtartama alatt módosított 

jogszabályokat, a korábban hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a 

helyükbe lépő kihirdetett és hatályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának 

megfelelően alkalmazza működése során. 

 

A/ A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése, az integrált hulladékhasznosítási és kezelési 

feladatok ellátása érdekében együttesen vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési 

szilárdhulladék kezelési rendszer megvalósítására, ennek érdekében a tagok az Európai Unió 

Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánnak komplex hulladékgazdálkodási 

rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. 

 

A Tagok a 2001.évben kötött - idő közben módosított - Konzorcionális Szerződésükben a 

következő célokat fogalmazták meg:   

 

Az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős előtámogatásban részesíti az 

Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat - így Magyarországot -, illetve azok olyan 

regionális, beruházási projektjeit is, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 

végrehajtásához, teljesítéséhez. 

 

cdp://1/99200038.TV/87/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/A0900292.KOR/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/95900004.TV/
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A Hgt. hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatainak megoldására, a 

korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére, - a hulladékok 

gyűjtésére, szállítására, előkezelésére, újrahasznosítására és a maradék újra nem hasznosítható 

hulladékrész ártalmatlanítására vállaltak kötelezettséget az EU és hazai szabályozásoknak 

megfelelő meglévő, illetve újonnan megvalósítandó (regionális) hulladéklerakókon.  

 

A Konzorcionális Szerződést aláíró Tagok együttesen vállalkoztak a Homokhátsági Régió 

komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszerének 

megvalósítására, amely terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések 

önkormányzatai. Ezen terv a tagi önkormányzatok közigazgatási területét átfogó térségi, 

regionális hulladékgazdálkodás megvalósítását jelenti, magában foglalva a következőket: 

 

- a települési, illetve azzal együtt gyűjthető intézményi szilárdhulladékok teljes körű 

és szelektív szervezett gyűjtését településenként, illetve gyűjtési körzetenként; 

- a hulladékok előkezelését újrahasznosítás céljából; az újrahasznosítható 

hulladékok (másodnyersanyagok) értékesítését; 

- a nem hasznosítható hulladékrész lerakását műszaki védelemmel rendelkező, 

regionális hulladéklerakón (Felgyő, Kiskunhalas és a részben PHARE forrásból 

finanszírozandó Vaskút területén). 

- a cél megvalósításának része a technikai és technológiai rendszerek létrehozása, az 

eszközök, a gyűjtőedényzetek, a gépek, szállítójárművek beszerzése és telepítése, a 

szükséges beruházások megvalósítása. 

 

A Konzorcionális Szerződést aláíró Tagok ezen kívül felvállalták a projekt területén meglévő, 

a természeti környezetet potenciálisan veszélyeztető hulladéklerakó(k) bezárását, 

rekultivációját, illetve rész rekultivációját. A Tagok a projekt keretében megvalósuló 

rendszert olyan magas műszaki-technikai színvonalon és környezetet védő módon kívánják 

működtetni, amely hosszútávon, a mindenkori infrastrukturális rendszerben is képes 

biztosítani a térség természeti környezetének védelmét, kívánatos szinten tartja a térség 

környezetminőségi állapotát és a térségben élő lakosság életminőségét. 

 

A Tagok a folyamatos és hatékony működés érdekében elhatározták szerződés kereteiben, a 

korszerű hulladékgazdálkodási térségi rendszert létrehozását és működtetését. Ennek 

érdekében a Tagok megállapodtak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében önkormányzati 

felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be az ISPA program keretében támogatás 

igénybevételére azzal, hogy Magyarország EU csatlakozását követően a támogatás az EU 

Kohéziós Alapjából (KA) kerül folyósításra, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A 

Konzorcionális Szerződést a Tagok 2008.október 21-én elfogadott módosítása folytán - annak 

XVI. Fejezetében új célokkal, feladatokkal és kötelezettség vállalásokkal egészítették ki: 

 

A Tagok a Konzorcionális Szerződés keretében ISPA (KA) forrásból megvalósuló 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték 

el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos 

hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott alábbi 

hulladékgazdálkodási célok: 

 

f) települési szilárd hulladék lerakással történő ártalmatlanítás arányának 

csökkentése, 

g) települési szilárd hulladék hasznosítási arányának növelése, 

h) szelektíven gyűjthető hulladékok hasznosítási arányának növelése, 

i) zöldhulladékok hasznosítási arányának növelése, 
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j) inert hulladék lerakással történő ártalmatlanítás arányának csökkentése, illetve az 

inert hulladék hasznosítása. 

 

A célok eléréséhez a Tagok az alábbi feladatok teljesítését határozták el:  

 

f) A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő 

előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

(továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális 

létesítményekben: 

 Felgyői lerakó, 

 Kiskunhalasi lerakó, 

 Vaskúti lerakó. 

g) A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi 

komposztáló edények kihelyezésével. 
h) Újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5 

újrahasználati központ kerülne kialakításra. Az újrahasználat érdekében az 5 

hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még 

funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, 

ruhaneműk (külön speciális 0,5 m
3
-es konténerben) leadására. Ezáltal a hulladékudvarok 

egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás 

nélkül. 

i) Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék). 

j) Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra:a 

begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítős gépjárművekkel kerülne 

begyűjtésre, majd a már mindhárom területen meglévő, ISPA Projektből létesült 

válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A meglévő válogató 

kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő hulladék 

mennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az 

alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott zsákokkal : 

(csomagolási)papír,(csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag. 

 

_______ 

 

B./ A Tagok megállapodtak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében a Konzorcium 

pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében a 

meglévő Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve 

mechanikai-biológiai előkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének támogatására. A Tagok vállalják 

a lakosságszámok arányában önrész biztosítását. 

 

A Tagok előzetes kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a fenti pályázati projekt 

megvalósítását célzó támogatási pályázaton (II. fordulón) való részvételről döntenének, abban 

az esetben jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, a Társulási Szerződésben 

részletesen meghatározottak szerint. Jelen Társulási megállapodás ezen együttműködési 

szándékuk megerősítésére, folytatására is szolgál.  

 

A Tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, pályázati 

dokumentációikban, Konzorcionális Szerződésükben foglalt kötelezettségvállalásuknak eleget 

téve hozzák létre a HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS-t.  
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A Társulás megalakítását követően, külön szerződésben rögzíthetik Konzorcionális Szerződés 

hatálya alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és jogosultságok szerződéses 

jogutódlásának körét és feltételeit. 

 

Tagok saját forrásaik kiegészítésére, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő 

ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. 

 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 

szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő 

Tagok feladat- és hatáskörének ellátására. 

 

A Homokhátsági Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tag önkormányzatai 

lehetőséget biztosítanak a jelenlegi szolgáltatási területhez szervesen kapcsolódó területek 

azon önkormányzatai számára, akik a Konzorciumnak nem voltak tagjai, hogy a Társuláshoz 

csatlakozzanak. A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó, Konzorciumban még nem 

részes önkormányzatok: 

 

a) meg tudnak felelni az EU hulladékgazdálkodás irányelveinek azzal, hogy 

a feladatkörükbe tartozó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket 

teljesíteni tudják, és 

 

b)  a Konzorcionális Szerződésben és jelen Társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségeket magukra nézve kötelező érvényűnek és hatályúnak elfogadják. 

__________ 

 

C./1. A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben döntött az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási 

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról, mely  

rendelet  hatálya kiterjed – többek között – a a 2014-2020 programozási időszakban a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére 

finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási beruházások 

megvalósítását szolgáló projektekre is. A rendelet 3. § (1)-(2)  bekezdése értelmében a 

miniszter köteles gondoskodni az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról 

akként, hogy a miniszter ezzel összefüggő feladatait az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) bevonásával 

látja el. 

 

 2. A Kormányrendeletben foglaltak megvalósítására Magyarország Kormányának 

megbízásából pályázati felhívás ( a továbbiakban: Pályázati Felhívás) kiadására került sor a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 

alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” címmel, melynek 

kódszáma KEHOP-3.2.1. A Pályázati Felhívás preambuluma a következőket tartalmazza  

„Magyarország Kormányának felhívása a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP), a települési önkormányzatok; a 

települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai és a többségi állami tulajdonú 

nonprofit gazdasági társaságok részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása 

érdekében.  
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A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hulladékgazdálkodással és 

kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok 

valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 

az NFP együttműködésével tervezi jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.  

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti;  

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a 

Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.  

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:  

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt 

kötelezettségnek megfelelően a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásai szerinti 

elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztése cél eléréséhez;  

 a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.  

 

3. A Társulás tagjai megismerték és elfogadták a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet továbbá 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

 

4. A Társulás tagjai a Kormány hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításával 

(továbbfejlesztésével) összefüggő fenti céljaival egyetértve elhatározzák a  Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és 

az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  

pályázati projektben való részvételt. A támogatással megvalósítani kívánt társulási cél a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése , különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre. Ennek érdekében a Társulás 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumvezetővel ( a továbbiakban: 

Konzorciumvezető)  

− a támogatási kérelem benyújtására, és 

− a támogatási kérelem támogatása esetén a projekt megvalósítására. 

 

5. A Társulás tagjai a Konzorcium céljával egyetértenek: a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-3.2.1   azonosítószámú 

felhívásra támogatási kérelem benyújtása és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban 

foglalt cél közös együttműködéssel való megvalósítása. 

 

6. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírásával a Társulás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 

6:11.§-a és 6:15.§-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy helyette és nevében a 

támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes 

felhatalmazással eljárva a Konzorciumot képviselje. 

 

7. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás a 339/2014. (XII.19.) Korm. 

rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy 
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− helyette és nevében a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben 

eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 

− a Támogatóval a támogatási szerződést megkösse; 

− a Társulás helyett és nevében a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, 

közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa; 

− döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek 

megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, 

valamint módosítsa, amennyiben az szükséges, a Konzorciumvezetőnek a Társulás 

részére történő folyamatos tájékoztatása mellett. 

 

8. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás vállalja, hogy a projekt előkészítés 

kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak iránymutatása alapján együttműködnek, 

elszámolási , beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a megadott határidőben 

eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a beruházásra vonatkozó elkészült 

dokumentációt és iratanyagokat teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek. 

 

9. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén 

együttműködési megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben 

foglalt tartalommal, ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumvezetővel kötött 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem 

részesül támogatásban, illetve ha a Társulás a projekt megvalósítására a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást nem köti meg. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

8. A Társulás neve:  

 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (HRHÖT) 

 

2. A Társulás székhelye: 

 

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

3. A Társulás működési területe és társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

A Társuláshoz tartozó települések alapításkor figyelembe vehető lakosságszámát a 2. 

számú melléklet tartalmazza. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a 

Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet megelőző évi adatok alapján, az 

abban bekövetkező változásokat figyelembe véve kell megállapítani a társulás 

működése során. 

 

4. A Társulás időtartama: 
 

A Társulás határozatlan időre alakul, de legalább, a KEOP, KEHOP vagy egyéb 

hulladékgazdálkodási projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt 

követő 10 éves fenntartási időszakra jött létre. 

 

5. A Társulás jogállása:  
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5.1. A Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint létrehozott társulás, nem költségvetési szerv 

törzskönyvi jogi személy. [Áht.105/A.§] 

 5.2.  A Társulás  gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

6. A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége (közfeladata): 

 

A Társulás az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pontban meghatározott köztisztaság és 

településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási feladatok, valamint a Htv.. 33-

37.§-ában meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok közül az itt 

felsorolt feladatok, szolgáltatások közös megszervezése. 

 

7. Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 

429900 Egyéb építés 

 

8. Az ellátott szakfeladatok: 
 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 

 

9. A Társulás feladatai:  

 

a) komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, továbbfejlesztése, a 

régió hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése; 

b) a települések hulladékgyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának javítása, 

kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása; 

c) a települések hulladékgazdálkodásának javítása, fejlesztése érdekében a szükséges 

tanulmányok készítése; 

d) a projekt menedzselése a résztvevő önkormányzatok érdekében, ennek megfelelően a 

lebonyolításban való részvétel; 

e) a társult önkormányzatok közigazgatási területén, az önkormányzatok 

közszolgáltatói feladatainak, különösen a szilárd hulladékkezelés hatékonyabb 

megoldása céljából közös társulási programok kialakítása; 

f) a társulási programok megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése;a 

szükséges pályázatok előkészítésében, illetve a pénzügyi támogatás elnyerése esetén 

a beruházás lebonyolításában való részvétel;  

g) a társult önkormányzatok fenti tevékenységének összehangolása, valamint a térségi 

kapcsolatok elmélyítésének elősegítése, 

h) a Homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése , különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre; ennek 

uniós forrásból való támogatása, és a beruházás megvalósítása érdekében 
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együttműködés az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel, vagy 

erre vonatkozó jogszabályban meghatározott más szervvel. 

 

10. A Társulás döntéshozó szerve:  

 

10.1. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási 

tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik 

a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

[Mötv. 94.§ (1)-(2) bek.] A társulási tanács 9 tagból áll. 

 

A társulási tanács elnevezése:  

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa ( a továbbiakban: Társulási Tanács) 

 

A társulási tanács székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

10.2. A Társulási Tanács tagjai: 

A Társulási Tanács tagjainak delegálására és visszahívására vonatkozóan a társult 

önkormányzatok az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 

a) A Társulási Tanácsba a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  három tagot választanak és delegálnak, akik közül 

egy tag mindenkor Csongrád Városi mindenkori polgármestere, egyúttal – a Társulási 

Tanács választása alapján – a Társulási Tanács elnöke, míg a további két tagot  a Felgyői 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül delegálnak, kiknek visszahívására 

is a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi 

döntésükkel –  jogosultak.  

 

b) A Társulási Tanácsba a Vaskúti Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel három tagot választanak és delegálnak, a Vaskúti 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek visszahívására is a Vaskúti 

Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi döntésükkel –  

jogosultak. Az így delegált két Társulási Tanács tag közül választja a Társulási Tanács 

az egyik alelnököt. 

 

c) A Társulási Tanácsba a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  három tagot választanak és delegálnak a Vaskúti 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek visszahívására is a Vaskúti 

Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi döntésükkel –  

jogosultak. Az így delegált két Társulási Tanács tag közül választja a Társulási Tanács a 

másik alelnököt. 

 

10.3. A Társulási Tanács tagjainak delegálására és visszahívására vonatkozó döntéshez a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. 

 

10.4. Megválasztottnak, illetve visszahívottnak kell tekinteni az adott gyűjtőkörzet által 

delegált Társulási Tanács tagot akkor, ha az adott gyűjtőkörzethez tartozó 

önkormányzatok mindegyike meghozta a Társulási Tanács tagjává történő 
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megválasztásra illetve a visszahívásra vonatkozó képviselő-testületi határozatát, az 

utolsóként meghozott határozat időpontjában. 

 

10.5. A Felgyői, a Vaskúti és a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzetekhez tartozó társult tagi 

önkormányzatok felsorolását a Társulási Megállapodás 6.számú melléklete  tartalmazza. 

 

10.6. A Társulási Tanács tagjainak megbízatásának időtartama:  

A Társulási Tanács tagjai megbízatása a I/10.4.pont szerinti delegálásuktól kezdődően 

a) a polgármesteri-, alpolgármesteri-, az önkormányzati képviselői mandátumuk teljes 

idejére, vagy  

b) a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – 

minősített többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól, kivéve a 

Társulási Tanács Elnökét, akinek megbízatása időtartamára a 11.2.pontban foglaltak az 

irányadóak. 

 

10.7. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait  (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése, pénzügyi-, gazdasági lebonyolítás ) a társulás székhelyének polgármesteri 

hivatala –  Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – látja el.[Mötv.95.§ 

(4) bek.] 

 

11. A Társulási Tanács tagjainak helyettesítése, a Társulási Tanács helyettes tagjai:  

 

11.1. A Társulási Tanács helyettes tagjainak ( a továbbiakban: helyettes tag) delegálására 

és visszahívására vonatkozóan a társult önkormányzatok az alábbiak szerint állapodnak 

meg:  

 

a) A Társulási Tanácsba a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  egy helyettes tagot választanak és delegálnak a 

Felgyői Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, 

alpolgármesterei vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek 

visszahívására is a Felgyői Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  jogosultak. Az így megválasztott helyettes tag 

kizárólag  a Felgyői Gyűjtőkörzethez tartozó társult tagi önkormányzatok  által 

megválasztott és delegált Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítheti akadályoztatása 

esetén. 

 

b) A Társulási Tanácsba a Vaskúti Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  egy helyettes tagot választanak és delegálnak a 

Vaskúti Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, 

alpolgármesterei vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek 

visszahívására is a Vaskúti Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel –  jogosultak. Az így megválasztott helyettes tag 

kizárólag  a Vaskúti Gyűjtőkörzethez tartozó társult tagi önkormányzatok  által 

megválasztott és delegált Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítheti akadályoztatása 

esetén. 

 

c) A Társulási Tanácsba a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzetbe tartozó helyi önkormányzatok – 

képviselő-testületi döntésükkel egy helyettes tagot választanak és delegálnak a Vaskúti 

Gyűjtőkörzethez tartozó települési önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei 

vagy más helyi önkormányzati képviselő tagjai közül, kiknek visszahívására is a Vaskúti 

Gyűjtőkörzetbe tartozó települési önkormányzatok – képviselő-testületi döntésükkel –  

jogosultak. Az így megválasztott helyettes tag kizárólag  a Kiskunhalasi 
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Gyűjtőkörzethez tartozó társult tagi önkormányzatok  által megválasztott és delegált 

Társulási Tanács tago(ka)t helyettesítheti akadályoztatása esetén. 

 

11.2. A Társulási Tanács helyettes tagjainak delegálására és visszahívására vonatkozó 

döntéshez a választására jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok képviselő-

testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. 

 

11.3. Megválasztottnak, illetve visszahívottnak kell tekinteni az adott gyűjtőkörzet által 

delegált Társulási Tanács helyettes tagját akkor, ha az adott gyűjtőkörzethez tartozó 

önkormányzatok mindegyike meghozta a Társulási Tanács tagjává történő 

megválasztásra illetve a visszahívásra vonatkozó képviselő-testületi határozatát, az 

utolsóként meghozott határozat időpontjában. 

 

11.4. A Társulási Tanács helyettes tagjai megbízatásának időtartama:  

A Társulási Tanács helyettes tagjai megbízatása az I/11.3.pont szerinti delegálásuktól 

kezdődően 

a) a polgármesteri-, alpolgármesteri-, az önkormányzati képviselői mandátumuk teljes 

idejére, vagy  

b) a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – 

minősített többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól. 

 

11.5. A Társulási Tanács helyettes tagja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit – e 

tisztségükben – nem helyettesítheti. 

 

12. A Társulási Tanács elnöke, alelnökei: 

 

12.1. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt ( a továbbiakban: Társulási Tanács 

Elnöke)  és két alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a 

korelnök hívja össze és vezeti.[ Mötv. 95. § (1) bek.] 

 

12.2. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács 

Elnökéül Csongrád Város mindenkori polgármesterét választja meg a Társulási Tanács. 

 

12.3. A Társulási Tanács Elnökének megbízatása a polgármesteri tisztségre történt 

megválasztásának napjától a polgármesteri megbízatása megszűnéséig [Mötv.63.§] tart. 

Megszűnik az elnök megbízatása 

f) a helyi önkormányzatnál betöltött polgármesteri tisztsége megszűnése, 

g) az elnöki tisztségről való lemondása esetén. 

 

12.4. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek megválasztásának napja valamint az ezt követő első 

Társulási Tanács ülésen a Társulási Tanács Elnöke megválasztása közötti időszak 

áthidalása érdekében a társult önkormányzatok felhatalmazzák a helyi önkormányzati 

képviselő-  és polgármester választáson Csongrád Város Polgármesterének 

megválasztott személyt, hogy halaszthatatlan esetben –  a Társulást fenyegető kár vagy 

hátrány elhárítása érdekében, illetve a késedelmes intézkedés által bekövetkezhető 

joghátrány elhárítása érdekében – a Társulás képviseletét a Társulási Tanács általi 

megválasztásáig terjedő időben ellássa, a Társulás nevében kötelezettséget vállaljon, 

gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot, valamint összehívja a választást 

követő első Társulási Tanács ülést,  azzal a feltétellel, hogy a választást követő első 

Társulási Tanács ülésen tájékoztatja a Társulási Tanácsot a megtett intézkedésekről. 
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12.5. A Társulási Tanács tagjai közül választott két alelnök megbízatása a Társulási 

Tanács általi megválasztása napjától a Társulási Tanács elnöke megbízatása 

megszűnéséig tart. Megszűnik az alelnök megbízatása 

h) a helyi önkormányzatnál betöltött polgármesteri, alpolgármesteri, helyi 

képviselői tisztsége megszűnése, 

i) a Társulási Tanács tagsági viszonyból való visszahívása, 

j) az alelnöki tisztségről való lemondása esetén. 

 

13. A Társulás képviselete: 

 

13.1. A Társulást képviseli: Csongrád Város mindenkori polgármestere, mint a Társulási 

Tanács elnöke, kinek képviseleti joga önálló. 

 

13.2. A Társulást képviselik továbbá a Társulási Tanács alelnökei, kiknek képviseleti 

joga együttes. 

 

14. A Társulás ellenőrző szerve: 

 

14.1.A Társulás ellenőrző szerve a három tagból álló Felügyelőbizottság. 

 

14.2.A Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. 

 

14.3.A Felügyelőbizottság tagjai megválasztásának, visszahívásának szabályai: 

 A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás 

Felügyelőbizottságába a Felgyői-, a Vaskúti - és  a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzethez 

tartozó tag önkormányzatok gyűjtőkörzetenként 1-1-1 fő felügyelőbizottsági tagot 

választanak és delegálnak. A felügyelőbizottsági tagok megválasztásához a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek 

egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. A Társulás 

felügyelőbizottsági tagjává való megválasztás nincsen polgármesteri, alpolgármesteri 

vagy önkormányzati képviselői tisztséghez kötve. 

 

14.2. A Társulás Felügyelőbizottsági tagjainak jogviszonya a  megválasztásuktól a 

választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok egyhangú – minősített 

többséggel hozott – határozatával történő visszahívásukig szól. A felügyelőbizottsági 

tagok visszahívásához a választásukra jogosult gyűjtőkörzetbe tartozó önkormányzatok 

képviselő-testületeinek egyhangú – minősített többséggel hozott – határozata szükséges. 

 

14.3. Megszűnik a Társulás Felügyelőbizottsági tagjának megbízatása: 

c) a tisztségből való visszahívásával, 

d) a tisztségről való lemondásával. 

 

15.  A Társulási Tanács megválasztott elnökét, alelnökeit, tagjait, helyettes tagjait, a 

felügyelőbizottság tagjait a Társulási megállapodás 1.sz.melléklete tartalmazza. 

 

16. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése:  

 

16.1. A Társulás munkavállalóinak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 
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16.2. A Társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási 

Tanács elnöke jogosult.  

 

17.  Pénzkezelés 

 

17.1.A Társulás pénzeszközeit az I/17.2. pont szerinti pénzintézetnél nyitott 

bankszámlán kezeli. Más pénzintézetnél bankszámlát nem nyithat. Az Elnök a Tagok 

részére a számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési beszámoló 

keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani. 

17.2. Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

17.3.Bankszámlaszám: 11735050-15794550 sz. 

 

18. A Társulás adószáma:  

 

 15794550-2-06 

 

19. A Társulás alapításának időpontja:  

 

 2011.08.24. 

 

20. A Társulás működésének kezdete:  

 

A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő hónap első napján 

kezdi meg működését a jogi személyiségű társulás.  

 

 

 

 

II. 

A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 

6. A Társulás jogállása: a társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő 

és gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önálló bankszámlával 

és adószámmal rendelkező költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi személyiségű nem 

költségvetési szerv. 

 

7. A társulási megállapodással létrehozott Társulás jogállását tekintve A Társulás a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) szerint létrehozott társulás, nem költségvetési szerv törzskönyvi 

jogi személy, mely társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás  az alapító szerv által vagy 

törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg. A Társulásra, .mint nem 

költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyre vonatkozó bejegyzés módosítása a 

bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény más időpontot, vagy az 

adatmódosításra irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg. [Áht.105/A.§] 

 

8. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 

meghatározott keretek között, az Áht-ban foglaltak szerint látja el.  
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9. A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt 

felhatalmazásuk alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti 

rendszerét.  

 

10. A Társulási Tanács Elnöke a Társulás képviseletében intézkedik a nem költségvetési 

szerv törzskönyvi jogi személyre vonatkozó bejegyzés és módosítása iránt a Magyar 

Államkincstárnál, valamint a Társulási Megállapodást, és annak módosításait  annak 

hatályba lépését követő 15 napon belül megküldi a törvényességi felügyeleti eljárás 

gyakorlására jogosult Csongrád Megyei Kormányhivatalnak.[Mötv.132-135.§ ] 

 

III.  

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK;  

A TÁRSULÁS ÉS TAGJAINAK FELADATAI 

 

1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a Környezet és Energia Operatív 

Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” pályázati feltételrendszer és a vonatkozó EU Kohéziós Alap támogatási 

előírásai mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Ötv. és a Ttv. 

rendelkezéseit vették figyelembe. Jelenleg a Mötv. szabályozása az irányadó. 

 

9. Az Ötv., a Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, 

széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság 

bevonásával közelíti meg a feladatokat, és a kötelezően megoldandó feladatok között a 

hulladékgazdálkodást, illetve annak kezelését kiemelten kezeli.  

 

10. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok 

alkalmazása mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése 

és alkalmazása szükséges. Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül 

megkülönböztetjük a településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági 

tájékoztatást – részletesen a szerződés XIII. fejezetében –, illetve az adott településhez, 

régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. 

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a 

lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.  

 

11. Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, 

önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA és KEHOP program 

keretében a megfogalmazott cél megvalósításához szükséges források biztosítása 

érdekében igénybe vehető támogatásra.  

 

12. Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 

elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.  

 

13. A Társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere 

érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati 

érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely 

szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem 

szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog Kohéziós Alapra vonatkozó előírásait 

(4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről), a 2014-2020 programozási 

időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: 

KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási 

cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
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beruházások megvalósítását szolgáló projektekre vonatkozó szabályokat, különösen a 

2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és – tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 

339/2014. (XII.19.) Korm.rendeletet), továbbá a megfogalmazott cél elérését segítő 

forrást biztosító pályázati felhívások feltételrendszerét, a kapott támogatást az arra előírt 

sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a 

támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, 

tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik 

területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.  

 

14. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás 

elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást.  

Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: helyi 

településszerkezeti tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás 

stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projektek végrehajtásához. 

Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési 

szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára 

(rendeletekre) is. 

 

8. A Társulási megállapodást aláíró Tagok a projektek előkészítése, megvalósítása, tagi 

önerő biztosítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. 

Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KEOP és 

KEHOP pályázati rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok 

teljesítését vállalják:  

 

8.1.  Az együttműködési kötelezettség terén:  

 

g) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással, és a 339/2014. (XII.19.) 

Korm.rendeletnek megfelelően az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás útján. 

h) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projektek 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan 

kezelendők.  

i) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt 

tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem 

akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a 

saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve 

megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási 

ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.  

j) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 

megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen 

szerződésben, a pályázati forrásokat meghatározó dokumentumokban foglalt 

rendelkezéseket.  

k) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek végrehajtása során a 

hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe 

veszik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.), az 

árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben 

megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre.  

l) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektek terv szerinti 

üzemeltetésére, vagy annak biztosítására.  
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 8.2.  Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

 

v) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására; 

w) a rendszer kiépítéséhez, fejlesztéséhez, és annak megvalósításához szükséges 

pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA és KEHOP 

programjában való részvétel; 

x) tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének 

biztosítására;e tárgykörben tudomásul veszik, hogy a KA és KEHOP 

támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása; 

y) a projekt kidolgoztatása; 

z) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

aa) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 

bb) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 

cc) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása; 

dd) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

ee) költségfelosztás elfogadása a települések között; 

ff) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása; 

gg) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása; 

hh) civil szervezetek bevonása; 

ii) pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 

jj) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

kk) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

ll) eszközbeszerzési és szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

mm) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás 

biztosítása; 

nn) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható a KA-ból); 

oo) szakértői munka koordinálása; 

pp) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán, 

 

 8.3.  Műszaki területen:  

 
j) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő 

létesítmények igénybevétele; 

k) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 

l) a műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének 

biztosítás; 

m) a projekttel összefüggő egyéb felmérésekben, műszaki megoldásokban, 

szervezési feladatokban való részvétel; 

n) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele, 

o) Házi komposztálók bevezetése:a házi komposztálás megvalósítása első sorban 

a 2000 fő alatti településeken lehetséges, mivel ezeken a településeken az egy 

főre jutó zöldhulladék mennyisége nagyobb, mint a városokban, nagyobb 

községekben, illetve a zöldhulladék külön gyűjtése és elszállítása sokkal 

költségesebben kivitelezhető a kis településeken. 

p) A hulladéklerakástól eltérített szerves hulladék ezen mennyisége elérheti a 

3000 t/év mennyiséget is, melyet a projektterület 2000 fő alatti lakosságszámú 

településein 10.000 db házi komposztáló kiosztásával kívánunk elérni.  Így 

10.000 háztartás, azaz közel 38000 fő számára biztosítunk lehetőséget a házi 

komposzt előállítására. A komposztálókban éves szinten közel 200 kg 
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zöldhulladék kerül komposztálásra, így 3000 tonna zöldhulladékot téríthetünk 

el a hulladéklerakótól évente. 

q) A telepen történő kezelés kialakítása: A KEOP céljainak és jogszabályi 

előírásoknak megfelelő lerakástól való szerves anyag eltérítés érdekében a 

meglévő három a hulladéklerakó telepen (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) 

mechanikai-biológiai kezelők kialakítása tervezett, amely maximálisan 

racionalizált beruházási költségek mellett támaszkodna a telepeken már 

üzemelő eszközökre, meglévő rosták, aprítók kihasználására. A kiegészítő 

technológiai elemek által lehetőség nyílik energetikai hasznosításra alkalmas 

frakció előállítására. 

r) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése , 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszer kiépítésére. 

 

9. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az Európai Uniós forrásokból, így 

a KEOP és KEHOP keretében is, támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtása 

előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen 

fejezetben részletezett beruházások, adott pályázati forrás szempontjából releváns részei 

kapcsán a munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik az Európai 

Uniós, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.  

 

10. Ezen Társulási Megállapodás elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben 

kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A Tagönkormányzatok vállalják, hogy a 

projekt érdekeihez igazodóan, jelen Társulási megállapodásban vállalt 

kötelezettségekkel összhangban a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket, módosítják. 
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IV. 

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 

3. A Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása:  

 

A Társulás pénzügyi , gazdasági feladatait Csongrád Város Önkormányzata  

Polgármesteri Hivatala útján látja el, a Polgármesteri Hivatal és a Társulás által 

megkötött szerződés alapján.  A szerződésben felek rendezik a feladat-hatásköröket és a 

felelősségi rendszert. A szerződés kötelező tartalma a következő:  

 

a) költségvetés-tervezés menete, 

b) az előirányzat felhasználásra vonatkozó döntési jogosultságok és azok gyakorlati 

kivitelezésének módja, 

c) a pénzkezelés rendje, szabályai, 

d) a pénzellátás gyakorlata, 

e) a pénzgazdálkodási hatáskörök (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, 

ellenjegyzés) gyakorlásának rendje, 

f) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetésének kötelezettségei, 

g)  az információáramlás menete, 

h)  a költségvetési beszámoló készítésének menete, 

i)  a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés 

kialakításának, működtetésének gyakorlata. 

 

4. A Társulás bevételei: 

 

2.1. A Társulás alapítói vagyona, működési hozzájárulás, fejlesztési hozzájárulás:  

 

Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a lakosságszám arányosan meghatározott fizetési kötelezettségek 

teljesítésénél mindenkor a Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet 

megelőző évi adatok alapján meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak 

a tárgyévi fizetés vonatkozásában. (A 2011.évi befizetések alapját képező 

lakosságszámokat a 2010.évi MÁK adatok alapján a jelen Társulási megállapodás 

2. melléklete tartalmazza.)  

 

a) A Társulás induló alapítói vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás 

képezi. Az alapítói vagyon az érintett tagi települések lakosainak száma alapján 

kerül megfizetésre. A Konzorciumban részes 82 tagönkormányzat lakosonként 20,-

Ft összegű, míg a Konzorciumban eddig nem részes, újonnan csatlakozó tag 

önkormányzatok lakosonként 60,-Ft összegű alapítói hozzájárulást fizetnek be a 

jogi személyiségű társulás bankszámlájára a társulás nyilvántartásba vételét – vagy 

csatlakozást - követő 60 napon belül. 

 

b) A Tagok kötelezettséget vállalnak éves működési hozzájárulás fizetésére, melyet 

2011. évtől kezdődően – a fentiekben részletezettek szerint számított - 

lakosságszám arányosan megfizetnek, 2011. évben a jogi személyiségű társulás 

bankszámlájára a társulás nyilvántartásba vételét – vagy csatlakozást - követő 60 

napon belül. A tárgyévet megelőző év lakosságszám alapján. A 2011.évre a Tagok 

által megfizetni vállalt működési költség 35 Ft+ÁFA/fő volt.  

 

c) Az éves működési hozzájárulás Tag Önkormányzatokat terhelő összegének 

meghatározása: A tárgyévi működési hozzájárulás Tag Önkormányzatokat terhelő 
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összege a Magyar Államkincstár által nyilvántartott tárgyévet megelőző évi adatok 

alapján meghatározott lakosságszám és a Társulási Tanács által a tárgyévre 

meghatározott működési hozzájárulás - egy lakosra jutó -  összegének szorzata. A 

tárgyévi működési költséget a Társulási Tanács határozza meg a tárgyévre 

vonatkozó társulási költségvetés elfogadásával egyidejűleg. Az egyes Tagok 

működési hozzájárulásának összegét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti. 

A tárgyévi működési hozzájárulás összegéről – annak Társulási Tanács általi 

elfogadását követő hozzájárulás összegéről 30 napon belül – a Társulási Tanács 

elnöke tájékoztatja a Tag Önkormányzatokat. A 2014. évre meghatározott, a 

Tagokat terhelő működési költség 65 Ft+ÁFA/fő volt.  

 

d) A Tagok a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan 

lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.  

 

e) A működési és fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a – Tagok részéről 

felvállalt – Európai Uniós KA pályázat előírásainak feltételeihez. A működési és 

fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata. 

 

f) A Tag Önkormányzatok a Társulási Tanács határozatával elfogadott működési 

hozzájárulás összegét évente egy összegben, előre esedékesen a tárgyév május 15. 

napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.  

 

g) Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a 

rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a 

működési hozzájárulás mértékének év közi emelését határozhatja el a Társulás 

tárgyévi költségvetése módosításával, a társult önkormányzatok képviselő-

testületeinek jóváhagyásával.  

 

h) A Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi 

hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 

i) Amennyiben a tag önkormányzatok a működési hozzájárulás és/vagy a fejlesztési 

hozzájárulás őket terhelő éves összege tárgyév május 15-i határidőben történő 

befizetését elmulasztják, és azt a Társulási Tanács elnökének írásbeli 

felszólításában foglalt póthatáridőben sem teljesítik, a Társulás a tag önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlája ellen a póthatáridő lejártát követő 15 nap 

elteltével azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.  

 

j) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 

számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi 

jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat. A 

felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulás 

elnökének átadni a jelen Társulási Megállapodás aláírását követő 15 napon belül. 

 

k) Amennyiben a székhely szerinti önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé 

vállalt fizetési kötelezettségeinek, úgy a Társulási Tanács  a munkaszervezeti, 

pénzügyi, lebonyolítási feladatai ellátására a Tag Önkormányzatok közül másik 

önkormányzat polgármesteri hivatalát jelölheti ki, a Társulási megállapodás ilyen 

tartalmú módosítása mellett.  

 

2.4. Belföldi és nemzetközi támogatások:  
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A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 

támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó 

előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

2.5. Egyéb bevételek  

 

d) a társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből 

származó bevételek; 

e) természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai; 

f) egyéb pályázati bevételek 

 

3. A Társulás vagyona: 

 

3.6. A Társulás a Tagok által megfizetni vállalt pénzbeli hozzájárulással, mint 

induló alapítói vagyonnal jön létre, egyéb vagyoni hozzájárulással nem 

rendelkezik. A Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak 

szaporulata a Társulást, mint önálló jogi személyt illeti meg. 

 

3.7. A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi 

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult 

helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

3.8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő 

megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 

visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a 

közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.[Mötv.90.§ (4) 

bek.] 

 

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

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

kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált 

tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti 

meg.[Mötv.90.§ (5) bek.] 

 

3.10. A Tagok tudomásul veszik az ISPA/KA/KEHOP és az állami cél-és címzett 

támogatásokhoz kötött speciális szabályokat, különösen a keletkező vagyonra 

vonatkozó (eszközök, berendezések esetén 5 évig; jármű, létesítmény és 

ingatlan vonatkozásában 10 évig terjedő) elidegenítési tilalmat. 

 

V. 

DÍJPOLITIKA 

 

4. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósulását követő 

közszolgáltatás igénybevételénél - az Európai Uniós követelményrendszerre és a 

fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá az érintett települések lakosságának egységes 

teherviselése érdekében - az ISPA/KA, a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése tárgyú projektben meghatározott egységes 

díjpolitikai elveket és a KEOP/KEHOP projektben megvalósított elemek üzemeltetési 

díjának közös összedolgozásával a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kell 

kialakítani, amennyiben a közszolgáltatási díj megállapítását a jogszabály 

önkormányzati hatáskörbe utalja. 
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5. A KEOP/KEHOP projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök 

üzemeltetési díját be kell építeni a jelenleg érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási 

díjba, mely tartalmazza legalább az alábbi fő tételeket: 

e) egységes üzemeltetési és karbantartási költség, 

f) helyi költségek, 

g) a projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök 

amortizációja, 

h) hiteltörlesztés fedezete, törlesztési kötelezettségek fedezete. 

 

6. Tekintettel arra, hogy a jelen Társulási Megállapodás keretein belül díj megállapítási 

hatáskör átadás nem történik, a Tagok a fenti, közösen meghatározott elvek alapján, az 

egységes díjkalkulációból kiindulva kötelezettséget vállalnak saját hatáskörükben, 

önkormányzati rendelet formájában a rendszer fenntartható működését biztosító 

közszolgáltatási díj megállapítására, amennyiben a közszolgáltatási díj megállapítását a 

jogszabály önkormányzati hatáskörbe utalja. 

 

VI. 

SZERVEZETI RENDSZER 

 

2. Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával az alábbi szervezeti rendszer 

létrehozásában és fenntartásában állapodnak meg: 

 

 

F. Társulási Tanács 

G. Társulási Tanács elnöke, két alelnöke 

H. Felügyelőbizottság 

I. Társulási Tanács Munkaszervezete, Pénzügyi, Gazdasági Lebonyolító Szervezet 

J. Projekt Irányító Munkaszervezet  

 

A Társulás Szervezeti Felépítése a következő: 
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TÁRSULÁS 

FELÜGYELŐ 
BIZOTTSÁG 
(ellenőrző szerv) 

TÁRSULÁSI TANÁCS 
(irányító, döntéshozó szervezet) 

 
TÁRSULÁSI TANÁCS  

ELNÖK 
 

TÁRSULÁSI TANÁCS ALELNÖKÖK (2) 

 

 

 

PÉNZÜGYI, 
GAZDASÁGI 

LEBONYOLÍTÓ 
SZERVEZET 

(Csongrád Város Önkormányzata 
PM Hivatal megállapodás alapján) 
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A. Társulási Tanács:  

 

18. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

19. A Társulási Tanács kilenc tagból áll, akiket a társult önkormányzatok képviselő-

testületei által delegált tagok alkotnak. 

20. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati jog: 

− A Társulási Tanácsban a Társulás minden tag önkormányzatot egy szavazat 

illeti meg, melyet a Társulási Tanácsba megválasztott tanácstag ( helyettes tag) 

útján gyakorol. 

− Az egyes Társulási Tanács tagok szavazata az őket megválasztó , adott 

gyűjtőkörzethez tartozó, Társulásban résztvevő tag önkormányzatok számának 

1/3-át, illetve az adott gyűjtőkörzethez tartozó, társulásban résztvevő tag 

önkormányzat települések lakosságszámának 1/3-át képviseli.  

− A Társulási Tanács tagjai által képviselt társulási tagok számát és települési 

lakosságszámot – a MÁK tárgyévi adatai szerint  - a Társulási Tanács ülésének 

jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 

21. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok felével rendelkező , 

de legalább 7 tag ( helyettes tag) jelen van. 

22. A Társulási Tanács határozatképtelensége esetén a megismételt Társulási Tanács ülést 

az eredeti napirendek tárgyában az ülés időpontját követő 2 napon túli, de 30 napon 

belüli időpontra kell összehívni, melynek határozatképességére alkalmazni kell a VI/3. 

pontban írtakat. 
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23. A Társulási Tanács minden döntését minősített többséggel meghozott határozatával 

hozza, ezért a Társulási Megállapodás a minősített döntéshozatal egyes eseteiről külön 

nem rendelkezik.  

24.  A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább 7 tag 

igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 

több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

[Mötv.94.§ (5)-(7) bekezdés] 

25. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, kézfeltartás útján hozza meg. 

26. A Társulási Tanács dönt a Társulást érintő minden kérdésben, kivéve  

c) azon döntéseket, melyeket a Társulási Megállapodás a Társulási Tanács Elnöke 

hatáskörébe utal, 

d) a jogszabály a társult önkormányzatok képviselő-testületei át nem ruházható 

hatáskörébe utal. 

27. A Társulási Tanács feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 

w) a Társulási Tanács tagjai közül elnök és két alelnök választása; 

x) a Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei díjazásának megállapítása;  

y) a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásának megállapítása; 

z) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása (2012. évtől kezdődően); 

aa) a Társulás tagjait terhelő egyéb kötelezettség megállapítása; 

bb) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint 

szakértői vélemények figyelembe vételével; 

cc) döntéshozatal a tag kizárása tárgyában; 

dd) a társulási megállapodás módosításának indítványozása; 

ee) a Társulás megszüntetésének indítványozása; 

ff) a Társulás éves munkatervének- és költségvetésének, éves beszámolójának és 

mérlegének elfogadása; 

gg) az érintett tárcákkal, a területileg illetékes területfejlesztési tanácsokkal, illetve a 

támogatást biztosító irányító hatósággal, közreműködő szervezettel a támogatási 

és egyéb szerződések megkötése, jogszabályban előírt esetben konzorciumi 

együttműködési megállapodás kötése; 

hh) az egységes hasznosítás elveinek meghatározása; 

ii) a közbeszerzési eljárások  Társulás nevében történő lefolytatása, kivéve, ha arra 

jogszabály mást jogosít fel; 

jj) a közbeszerzési értékhatár alatti szerződések megkötése; 

kk) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, módosítása; 
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ll) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése; 

mm) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 

állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák 

körében; 

nn) a Társulás Szabályzatainak elfogadása; 

oo) a Társulás Munkaszervezete (Projekt Irányító Szervezet) vezetője tekintetében a 

kinevezési és visszahívási jogkör gyakorlása; 

pp) a Társulási Tanács Munkaszervezetével, Csongrád Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalával a feladat ellátására vonatkozó megállapodás 

megkötése; 

qq) a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” II. fordulós pályázat 

benyújtásáról döntés; 

rr) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-

3.2.1.  azonosítószámú felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról, a 

támogatóval a támogatási szerződés megkötéséről, a megkötött támogatási 

szerződés alapján a beruházás megvalósításáról való döntés, az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint konzorciumvezetővel kötött 

konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. 

 

28. A Társulási Tanács működése:  

k) A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

össze kell hívni. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni, ha  

 

v. a Társulási Tanács bármely tagja indítványozza a napirend 

megjelölésével; 

vi. a Társulási tagok egynegyedének kezdeményezésére; 

vii. a Felügyelőbizottság kezdeményezésére; 

viii. a Csongrád Megyei Kormányhivatal – mint a helyi önkormányzatok és 

az önkormányzati társulás törvényességi felügyeletére jogosult szerv – 

vezetőjének kezdeményezésére.  

l) A Társulási Tanács ülését az Társulási Tanács Elnöke hívja össze és vezeti. 

m) Az Elnök akadályoztatása esetén a Vaskúti Gyűjtőkörzet tagjai által delegált 

alelnök; hívja össze és vezeti a Társulási Tanács ülését. 

n) Az Elnök és a Vaskúti Gyűjtőkörzet tagjai által delegált alelnök akadályoztatása 

esetén a Kiskunhalasi Gyűjtőkörzet tagjai által delegált alelnök; hívja össze és 

vezeti a Társulási Tanács ülését. 

o)  Az elnök és az alelnökök együttes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács 

ülését a Társulási Tanács tagjai közül a korelnök hívja össze és vezeti.  

p) A Társulási Tanács ülését írásban (postai úton vagy elektronikusan), az ülés 

napját megelőzően legalább 8 nappal korábban kell összehívni. Halaszthatatlan 
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esetben a fenti időtartam 3 napra lerövidíthető, a Társulási Tanács tagjainak a 

rövidítés oka egyidejű megjelölésével. 

q) Az akadályoztatott Társulási Tanács tag a személyének helyettesítéséről írásban 

köteles értesíteni a Társulási Tanács elnökét a helyette eljáró helyettes tag 

személyének megjelölésével, valamint a helyettesítésére felhatalmazott helyettes 

tagot, mindkét esetben a Társulási Tanács ülését megelőző nap 12:00 óráig. A 

helyettes tag a Társulási Tanács ülésén az őt meghatalmazó Társulási Tanács tag 

hiteles magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazása alapján járhat el és 

gyakorolhatja a meghatalmazó tagot megillető feladat és hatásköröket, szavazati 

jogot, az elnöki és alelnöki tisztséghez kapcsolódó hatáskör és képviseleti jog 

kivételével. 

r) A Társulási Tanács ülése nyílt ülés, azonban a Társulási Tanács dönthet zárt ülés 

elrendeléséről. 

s) A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 

személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi 

pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.  

t) A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Társulási Tanácstag által 

képviselt Tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási 

Tanács által hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (postai úton 

vagy elektronikusan) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat. 

 

29. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 2 eredeti 

példányban, amelyre az Mötv-nek, a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a 

Mötv.52.§ (2) bekezdése alkalmazásával a Társulási Tanács elnöke ( a VI/11.c)-e) 

pontok esetén a levezető elnök) és a Társulási Tanács ülésen jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztott másik tanácstag, vagy a munkaszervezeti feladatait ellátó, 

székhelye szerinti Csongrád Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzője írja alá. 

30. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet, valamint a Társulási Tanács által 

elfogadott –a Társulás és szerveinek működésére vonatkozó – dokumentumokat, a 

Társulási Megállapodás módosításait, azok elfogadását, illetve hatályba lépését követő 

15 napon belül  meg kell küldeni a Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint a helyi 

önkormányzatok és az önkormányzati társulás felett törvényességi felügyeletet 

gyakorló szervnek.[Mötv.132.§, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 

részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet] 

31. A Társulási Tanács tagjai az alapító képviselő-testületeknek szükség szerint, de 

legalább évente egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai 

tevékenységéről.  

32. A Társulási Tanács elnöke, alelnökei, tagjai feladataikat a Társulási Tanács által 

elfogadott összegű tiszteletdíjért látják el. A Társulási Tanács helyettes tagjai 

tiszteletdíjban nem részesülnek. 

33. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében 

bizottságokat alakíthat, mely bizottságok elnökei, tagjai  a rájuk bízott feladatokat 

díjazás nélkül látják el. 

34. A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. ( Mötv.95.§ (3) bek.) 
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B.  A Társulási Tanács elnöke:  

 

22. önállóan képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt,  

23. a Társulás részére a székhely szerint illetékes önkormányzat számlavezető 

pénzintézeténél bankszámlát nyit és tart fenn, 

24. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás 

nyilvántartásba vétele végett, benyújtja a társulási szerződést a Csongrád Megyei 

Kormányhivatalhoz a törvényességi felügyelet gyakorlása érdekében; 

25. a Társulási Tanácsnak való utólagos beszámolási kötelezettséggel irányítja a Társulás 

gazdálkodását és a projektek megvalósításának teljes menetét,  

26. összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,  

27. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, könyvvizsgálatáról, 

28. a Társulás mérlegét a Tagok és a Felügyelő Bizottság számára hozzáférhetővé teszi, 

29. a Társulási Tanács munkaszervezete segítségével ellátja a Társulás 

adminisztrációjával, döntéselőkészítéssel, a döntések közlésével, a döntések 

végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,  

30. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,  

31. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előír,  

32. benyújtja a pályázati Közreműködő Szervezethez a Társulási Tanács által jóváhagyott 

pályázatot, illetve a szükséges dokumentációt,  

33. a Társulás nevében aláírja a Társulási Tanács által elfogadott támogatási szerződést, a 

Társulási Tanács által jóváhagyott egyéb szerződéseket és megállapodásokat, 

34. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet, 

35. a Társulás munkaszervezetének (Projekt Irányító Szervezet) vezetője tekintetében az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ide nem értve a kinevezés és visszahívás jogát. 

36. a Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás 

megkötése, 

37. önállóan dönt az 1.000.000 Ft összeghatárt el nem érő szerződések, megállapodások 

megkötéséről, melyekről a Társulási Tanács soron következő ülésén a Társulási 

Tanácsnak utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

38. a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségének megszegésével 

okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.  

 

 A Társulási Tanács alelnöke: 

 

39. elősegíti a Társulási Tanács elnökének munkáját, feladatai ellátását; 

40.  az Elnök akadályoztatása esetén összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését; 
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41. az Elnök akadályoztatása esetén  teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt; 

42. a két alelnök képviseleti joga együttes.  

 

C. Felügyelőbizottság: 

 

A Felügyelőbizottság működése: 

21. A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül egyszerű többséggel elnököt választ. A 

Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján működik. 

22. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

23. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása a helyi önkormányzati képviselő és 

polgármester választási ciklus lejártáig tart. A Felügyelőbizottság tagjának 

megbízatása megszűnik visszahívásával, illetve lemondásával. 

24. A Felügyelőbizottság tagjai feladataikat a Társulási Tanács által meghatározott 

tiszteletdíjért látják el.  

25. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 

gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a 

Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

26. A Felügyelőbizottság tagjai a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek.  

27. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze 

kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság bármely két tagja 

összehívhatja a Felügyelőbizottság ülését az ok és cél megjelölésével, ha a bizottság 

összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. 

28. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök 

feladata, de a napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga 

van.  

29. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze írásban (postai úton vagy 

elektronikusan) , az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. 

Halaszthatatlan esetben a fenti időtartam 3 napra lerövidíthető, a Felügyelő Bizottság 

tagjainak a rövidítés oka egyidejű megjelölésével. 

30. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság tagjainak 

több mint fele jelen van.  

31. A Felügyelőbizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség 

esetén az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. 

32. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 30 napon belüli időpontra kell 

az újabb ülést összehívni. A megismételt ülésre alkalmazni kell az VI/C.10. pont 

szerinti határozatképességre vonatkozó szabályokat.  

33. Amennyiben a Felügyelőbizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként 

tudomására jut, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba ütközik, 

vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a 
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Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve napirendjére jogosult 

javaslatot tenni. 

34. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 2 eredeti 

példányban. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő Felügyelőbizottsági tagok 

és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a 

szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a 

képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és a Felügyelőbizottság 

által felhatalmazott személy írja alá. 

35. A Felügyelőbizottság működésére egyebekben a Felügyelőbizottság ügyrendjében 

foglalt és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. [ Mötv. 58.§, 59.§, 95.§ (3) bek.] 

 

A Felügyelőbizottság feladat-és hatásköre: 

36. Kiemelt feladata a társulás költségvetési felügyelete, a beruházás működési és 

pénzügyi ellenőrzése. 

37. Megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves 

költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint a 

Társulási Tanács ülésének napirendjére kerülő valamennyi üzletpolitikai, gazdálkodást 

érintő jelentést, előterjesztést, beszámolót az adatok valódisága és jogszabálynak való 

megfelelés szempontjából és erről beszámolót (véleményt) készít a Társulási Tanács 

számára. 

38. Jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 

bankszámláját megvizsgálni; 

39. Felvilágosítást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől; 

40. Vizsgálatainak eredményéről évente köteles beszámolót előterjeszteni a Társulási 

Tanács számára. 

 

C.  A Társulási Tanács pénzügyi, gazdasági lebonyolítással kapcsolatos feladatai: 

 

 A Társulás székhelye szerint illetékes Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala a Társulással kötött megállapodás alapján ellátja a Társulási Tanács Mötv-ben 

meghatározott munkaszervezeti feladatait,  pénzügyi, gazdasági lebonyolítással 

kapcsolatos feladatait. 

 

D.  Projekt Irányító Szervezet (PIU) 

39. ATársulás a projekt végrehajtó szervezeteként Projekt Irányító Szervezetet (PIU, 

Project Implementation Unit) hoz létre, melyre vonatkozóan az egyes feladatok 

ellátására értékhatártól függően beszerzési vagy közbeszerzési eljárást folytat le. A 

PIU létrehozásáig a polgármesteri hivatal látja el a projekt végrehajtásához kapcsolódó 

feladatokat. 

 

Projekt Irányító Szervezet feladatai:  
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40. A Társulással és annak szerveivel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet ellátja, 

tájékoztatja Tagokat. 

41. Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett összes 

céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, minisztériumokkal, 

intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jóváhagyásban, 

tenderfolyamatokban, építés felügyeletben és üzembe helyezési eljárásokban érintett 

felekkel. 

42. Részt vesz a projekt előkészítés és a tendereztetés technikai segítségnyújtásában. 

43. Havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a Tagok 

számára, a beruházást követően ellenőrzi az üzemeltetési költségeket. 

44. A havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő 

alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni. 

45. A beruházás forrás-összetételét alakítja, koordinálja az EU Önerő Alap pályázaton 

való részvételt. 

46. Pénzügyi ütemtervet készít, ellenőrzi annak megvalósulását, arról adatot szolgáltat a 

Közreműködő Szervezetnek és a Kifizető Hatóságnak. 

47.  Részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet a társult önkormányzatokkal. 

48. Végrehajtja a Társulási Tanács határozatait. 

49.  Operatív ügyekben döntést hoz, stratégiai döntések meghozatalát kezdeményezi a 

társult önkormányzatoknál. 

50. Jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról. 

51. Megszervezi az egyes ülések lebonyolítását, azokról emlékeztetőket készít. 

52. Előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását. 

53. Összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra,  

54. Átfogó ütemtervet készít, azt frissíti és nyomon követi a megvalósulását. 

55. Ellátja az ingatlanvásárlás jogi és pénzügyi feladatait, beszerzi a hivatalos 

értékbecsléseket. 

56. A területrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása: lebonyolítja a 

munkaterület időbeni birtokba vételét, biztosítja a munkaterület alkalmasságát, eljár az 

engedélyek megszerzése érdekében. 

57. A pénzügyi források biztosításával kapcsolatos feladatok: a támogatási kérelem 

aláírásának és benyújtásának megszervezése, a támogatási szerződés aláírásának 

megszervezése, a támogatási szerződés által delegált feladatok ellátása. 

58.  A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 

szervezése (PR tevékenység, pl. honlap működtetése, média megjelenés, 

tájékoztató/emléktáblák). 
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59. A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően. 

60. Az adatszolgáltatás, informatikai rendszerek összehangolása. 

61. Visszaélések kezelése és jelentése a felelős szerveknek. 

62. a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés előkészítése. 

63. Rendszeres monitoring jelentések (Monitoring Sheet) készítése, részvétel a monitoring 

bizottság ülésein, napi monitoring végzése. 

64. A teljesítési biztosítékok és biztonsági garanciák visszaszolgáltatása. 

65. A munka eredményének ellenőrzése a Bizottsági Határozatban, illetve a Támogatási 

Szerződésben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban. 

66. A helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete. 

67. A megvalósítás során felmerült változások ellenőrzése, korrekciók megszervezése. 

68. A mintavételi és vizsgálati eljárások megszervezése és koordinálása. 

69. A vállalkozók elszámoltatása. 

70. A munkák átvételének megszervezése, a próbaüzemi ütemterv ellenőrzése és a 

próbaüzem előkészítése. 

71. A jótállási igények érvényesítése. 

72. A beruházás aktiválásának szervezése, vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg 

is), zárójelentés készítése, a projekt befejezésének jelzése a Közreműködő Szervezet 

felé. 

73.  A projekt dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása. 

74. Az üzemeltetés megszervezésében, a létesítmények irányításában a Kedvezményezett 

Társulás segítése. 

75. Felkészülés az auditálásra. 

76. A projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív részvétel és 

segítségnyújtás.  

 

VII. 

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

4. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt 

általános képviseleti jogkörrel felruházva a Társulási Tanács elnök és az alelnökök 

képviselik.  

5. A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a 

géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök 

teljes nevét önállóan írja alá.  
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6. A Társulást az alelnökök együttesen képviselhetik akként, hogy a géppel vagy kézzel 

előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt a két elnökhelyettes teljes nevét 

együttesen írja alá.  

 

VIII. 

TAGSÁGI JOGVISZONY 

14. A Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget 

vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással 

összefüggő felelősségi szabályokat.  

15. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával 

lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A 

társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

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

tanácsot értesíteni kell.  

16. A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. [Mötv. 

89. § (1)-(2)bekezdés] 

A tag kiválása 

17. A kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a 

támogatási szerződésben foglaltakat.  

18. A kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 

felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással kiválással 

összefüggő kárra vonatkoztatják.  

19. Tag általi kiválás esetén a Társulás 60 napos határidővel köteles a Taggal elszámolni a 

vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési 

kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is,. A társulásból történő 

kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási 

megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 

ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. 

Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj 

illeti meg.  

20. A kiváló Tag a projektek megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem 

követelheti vissza a Társulástól; a nem teljesült önrészt pedig köteles a pályázatban 

meghatározott önrész erejéig kiegészíteni (a hitelből finanszírozott önrészből a kiváló 

tagra eső részre kiterjedően). 

21. Az EU Önerő Alap pályázatokon résztvevő tagi önkormányzatok vállalják a pályázati 

előírások betartását, különösen azon kötelezettséget, hogy az önerő alapra 

jogosultsággal nem rendelkező vagy az esetlegesen később kiváló települések saját 

forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük alapján fogják finanszírozni.  

 

A tag kizárása: 

22. Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, 

illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő 

tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak 
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kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban 

rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel dönt a 

Társulásból történő kizárásról. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás 

jogkövetkezményeivel.  

A Társuláshoz való csatlakozás: 

23. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulási Tanács és a tagönkormányzatok képviselő-

testületei a Társulási Megállapodás módosításával hagyják jóvá, kizárólag azon 

önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely 

önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá 

akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek 

ismerik el.  

24. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselő-testületeik által 

minősített többséggel hozott határozattal járulnak hozzá. A csatlakozás elfogadása 

esetén a Társulás társulási megállapodását a Tagokra nézve módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.  

25. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia 

kell, hogy a képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait, jóváhagyja a Társulási 

Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső valamennyi költségvetési 

hozzájárulást biztosítja.  

26. Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer 

létrehozása, továbbfejlesztése, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és 

jogi előfeltételek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó 

új tag önkormányzatnak vállalnia kell a Társulás célja szerinti hulladékgazdálkodási 

rendszer létesítését, fejlesztését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, 

valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől számítottan az éves 

működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon 

csatlakozni kívánó új tag esetén, aki megelőzőleg egy másik hulladékgazdálkodási 

társulat tagja volt, a Társulási Tanács – figyelemmel a csatlakozás körülményeire – 

egyedileg állapíthatja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás 

összegét. 

 

IX. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

7.  A Társulási szerződés hatálya a projektek megvalósítására, a vagyonkezelésre terjed 

ki.  

8. A Társulás megszűnik, ha:  

d) valamennyi Társulási Tag képviselő-testülete minősített többséggel hozott 

döntéssel elhatározta a Társulás megszüntetését; 

e) a Tagok száma két főre csökken;  

f) bíróság jogerős döntése alapján.  
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9. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek.  

10. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.  

11. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel, a működési hozzájárulásra 

vonatkozó szabályok figyelembevételével. 

12. A Tagok külön megszüntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó 

egyéb kérdésekben.  

 

X. 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

6. A tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 

szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a projekt megvalósításához elengedhetetlen 

feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.  

7. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a 

civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás 

keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét az 

integrált hulladékhasznosítási és kezelési és feladatokra, a jogszabályi előírásokra, 

valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházások 

előnyeiről.  

8. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas 

arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági 

fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány 

megjelentetése, hírlevél).  

9. Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási Megállapodás keretében kiépítésre kerülő 

szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok 

elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média 

tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi 

információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz 

eljusson.  

10. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, 

valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal 

működése biztonságának megőrzésére is.  

 

XI. 

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

15. Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagönkormányzatok 

képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása 

szükséges.  

16.  A Társulás alapításával és megszüntetésével kapcsolatos költségek a Társulás 

költségei közt számolandók el.  
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17.  Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi 

önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata 

szükséges.  

18. A Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.  

19.  A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai 

szervezetet bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályok betartásával. 

20. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése 

jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi 

- fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.  

21. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során 

felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. [Mötv.92.§] 

22. Peres vagy peren kívüli bírósági eljárás tekintetében a Tagok a Társulás székhelye 

szerint illetékes Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat. [Mötv.92.§ 

 

23. Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó 

magyar jogszabályokat.  

 

24. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. 

valamint az Áht., az irányadó.  

 

25.  A fentiek szerint ezen megállapodást – a 3. mellékletet képező aláírási íven – Tagok 

jóváhagyólag aláírták. 

 

26. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  

 

7. melléklet: Társulási Tanács névsora 

8. melléklet: Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész 

összege, társult tagok tulajdoni aránya 

9. melléklet: Aláírólap 

10. melléklet: Képviselő-testületi határozatok   

11. melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok  

12. melléklet: Társult önkormányzatok felsorolása gyűjtőkörzetenként 

 

27. A Társulási Megállapodás 4.számú módosítását és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulási Tanács megküldi a Társult 

Önkormányzatok Polgármesterei részére azzal a felhívással, hogy azt terjessze a 

Képviselő-testület elé és a Képviselő-testület határozatát 30 napon belül küldje meg a 

Társulási Tanács Elnöke részére.  

 

28. A Társulási Megállapodás 4.számú módosítása attól feltételezetten lép hatályba, hogy 

a 82 Társult Önkormányzat Képviselő-testülete közül valamennyi elfogadta a 

Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. A 

hatálybalépés napja: az utolsóként döntést hozó Képviselő-testület határozathozatalát 

követő nap.  

 

Csongrád, 2016. december 6. 
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 Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 

 

Bedő Tamás 

a Társulási Tanács elnöke 
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HRHÖT_1.melléklet 

 

 

TÁRSULÁSI TANÁCS NÉVSORA 

 

 

 

 

 

 

Felgyői gyűjtőkörzet 

delegáltja  

 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

delegáltja  

Vaskúti gyűjtőkörzet 

delegáltja  

Bedő Tamás Csongrád 

polgármestere 

Fülöp Róbert  Kiskunhalas 

polgármestere 

Fercsák Róbert Baja 

alpolgármestere 

Balla László 

Kiskunfélegyháza 

alpolgármestere 

Á. Fúrús András 

Kiskunmajsa polgármestere 

Kinyóné Lakatos Melinda 

Kalocsa alpolgármestere 

Horváth Lajos Felgyő 

polgármestere 

Domonyi László Kiskőrös 

polgármestere 

Király Sándor Nagybaracska 

polgármestere 

 

 

Felgyő gyűjtőkörzet 

helyettese 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

helyettese 

Vaskúti gyűjtőkörzet 

helyettese 

Lénárt József 

Kiskunfélegyháza 

önkormányzati képviselője 

Baics Tamás Kiskunhalas 

önkormányzati képviselője 

Szalai Ottó Baja 

önkormányzati képviselője 

 

 

 

 

Felügyelő Bizottság névsora: 

 

 

Felgyői gyűjtőkörzet 

delegáltja 

 

Kiskunhalasi gyűjtőkörzet 

delegáltja 

Vaskúti gyűjtőkörzet 

delegáltja 

Horváth Gábor 

Kiskunfélegyháza 

 önkormányzati képviselője 

Haszilló Ferenc Kecel 

polgármestere 

Bócsa Ferenc Barnabás Baja 

Marketing Kft. ügyvezetője 
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HRHÖT_2. melléklet 

 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Önkormányzatonkénti 2016. évi tagdíj 

 

Sorszám Tagönkormányzat 

2015.01.01 Tagdíj nettó Áfa Összesen 

Létszám fő  65 Ft/lakos 

27 % áfa 

17,55 Ft  

/lakos 

  

1. Bácsalmás 6 900 448 500 121 095 569 595 

2. Bácsbokod 2 784 180 960 48 859 229 819 

3. Bácsborsód 1 222 79 430 21 446 100 876 

4. Bácsszentgyörgy 175 11 375 3 071 14 446 

5. Bácsszőlős 365 23 725 6 406 30 131 

6. Baja 37 088 2 410 720 650 894 3 061 614 

7. Bátmonostor 1 611 104 715 28 273 132 988 

8. Bátya 2 109 137 085 37 013 174 098 

9. Bócsa 1 932 125 580 33 907 159 487 

10. Borota 1 357 88 205 23 815 112 020 

11. Bugac 2 781 180 765 48 807 229 572 

12. Bugacpusztaháza 278 18 070 4 879 22 949 

13. Császártöltés 2 423 157 495 42 524 200 019 

14. Csátalja 1 532 99 580 26 887 126 467 

15. Csávoly 1 935 125 775 33 959 159 734 

16. Csikéria 885 57 525 15 532 73 057 

17. Csólyospálos 1 682 109 330 29 519 138 849 

18. Csongrád 17 154 1 115 010 301 053 1 416 063 

19. Dávod 2 110 137 150 37 031 174 181 

20. Drágszél 365 23 725 6 406 30 131 

21. Dunafalva 926 60 190 16 251 76 441 

22. Dunapataj 3 246 210 990 56 967 267 957 

23. Dunaszentbenedek 855 55 575 15 005 70 580 

24. Dusnok 3 054 198 510 53 598 252 108 

25. Érsekcsanád 2 930 190 450 51 422 241 872 

26. Érsekhalma 636 41 340 11 162 52 502 

27. Fajsz 1 740 113 100 30 537 143 637 

28. Felgyő 1 247 81 055 21 885 102 940 

29. Felsőszentiván 1 874 121 810 32 889 154 699 

30. Foktő 1 617 105 105 28 378 133 483 

31. Fülöpjakab 1 118 72 670 19 621 92 291 

32. Gara 2 300 149 500 40 365 189 865 

33. Gátér 970 63 050 17 024 80 074 

34. Géderlak 1 010 65 650 17 726 83 376 

35. Hajós 3 123 202 995 54 809 257 804 

36. Harkakötöny 872 56 680 15 304 71 984 

37. Hercegszántó 2 098 136 370 36 820 173 190 

38. Homokmégy 1 396 90 740 24 500 115 240 



52 

 

39. Homorúd 633 41 145 11 109 52 254 

40. Imrehegy 712 46 280 12 496 58 776 

41. Jánoshalma 9 052 588 380 158 863 747 243 

42. Jászszentlászló 2 519 163 735 44 208 207 943 

43. Kalocsa 16 833 1 094 145 295 419 1 389 564 

44. Katymár 2 050 133 250 35 978 169 228 

45. Kecel 8 729 567 385 153 194 720 579 

46. Kéleshalom 448 29 120 7 862 36 982 

47. Kiskőrös 14 495 942 175 254 387 1 196 562 

48. Kiskunfélegyháza 30 407 1 976 455 533 643 2 510 098 

49. Kiskunhalas 29 127 1 893 255 511 179 2 404 434 

50. Kiskunmajsa 11 795 766 675 207 002 973 677 

51. Kisszállás 2 487 161 655 43 647 205 302 

52. Kömpöc 700 45 500 12 285 57 785 

53. Kunbaja 1 630 105 950 28 607 134 557 

54. Kunfehértó 2 186 142 090 38 364 180 454 

55. Kunszállás 1 707 110 955 29 958 140 913 

56. Madaras 3 000 195 000 52 650 247 650 

57. Mátételke 528 34 320 9 266 43 586 

58. Mélykút 5 221 339 365 91 629 430 994 

59. Miske 1 780 115 700 31 239 146 939 

60. Móricgát 498 32 370 8 740 41 110 

61. Nagybaracska 2 380 154 700 41 769 196 469 

62. Nemesnádudvar 1 882 122 330 33 029 155 359 

63. Ordas 453 29 445 7 950 37 395 

64. Öregcsertő 813 52 845 14 268 67 113 

65. Pálmonostora 1 856 120 640 32 573 153 213 

66. Petőfiszállás 1 581 102 765 27 747 130 512 

67. Pirtó 995 64 675 17 462 82 137 

68. Rém 1 318 85 670 23 131 108 801 

69. Soltvadkert 7 625 495 625 133 819 629 444 

70. Sükösd 3 788 246 220 66 479 312 699 

71. Szakmár 1 218 79 170 21 376 100 546 

72. Szank 2 510 163 150 44 051 207 201 

73. Szeremle 1 493 97 045 26 202 123 247 

74. Tataháza 1 247 81 055 21 885 102 940 

75. Tázlár 1 727 112 255 30 309 142 564 

76. Tiszaalpár 5 072 329 680 89 014 418 694 

77. Tömörkény 1 764 114 660 30 958 145 618 

78. Újtelek 402 26 130 7 055 33 185 

79. Uszód 1 018 66 170 17 866 84 036 

80. Vaskút 3 532 229 580 61 987 291 567 

81. Zsana 774 50 310 13 584 63 894 

82. Mohács-szigetek 1 074 69 810 18 849 88 659 

  Összesen 308 759 20 069 335 5 418 720 25 488 055 

 

 



1 

 

HRHÖT_3. melléklet 

 

Aláírólap 

 

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

Ssz Ir.szám Tagönkormányzat neve közterület jellege hsz. Képviselő Aláírás 

1 6430 

 

 

 

 

 

Bácsalmás Városi Önkormányzat Gróf Teleki József  utca 4-8. Németh Balázs   

2 6453 

 

 

 

 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Gróf Széchenyi I. utca 80. Kovács László   

3 6454 

 

 

 

 

 

Bácsborsód Községi Önkormányzat Petőfi S.  utca 3. Csomor László   

4 6511 

 

 

 

 

 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 15. Szűcs Gergely   
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5 6425 

 

 

 

 

 

Bácsszőlős Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 16. Szarvas Róbert Norbert   
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6 6500 

 

 

 

 

 

Baja Város Önkormányzat Szentháromság  tér 1. Zsigó Róbert   

7 6528 

 

 

 

 

 

Bátmonostor Községi Önkormányzat Zrínyi M.  utca 1. Béleczki Mihály   

8 6351 

 

 

 

 

 

Bátya Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 20. Zsebics Ilona   

9 6235 

 

 

 

 

 

Bócsa Község Önkormányzat Rákóczi F.  utca 27. Szőke-Tóth Mihály   

10 6445 

 

 

 

 

 

Borota Községi Önkormányzat Szent István utca 43. Mikó Ferencné   
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11 6114 

 

 

 

 

 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Béke utca 10. Szabó László   

12 6114 

 

 

 

 

 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Számadó  utca 24. Kovács György   

13 6239 

 

 

 

 

 

Császártöltés Község Önkormányzata Keceli  út  107. Frick József   

14 6523 

 

 

 

 

 

Csátalja Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 2/B Kovács Antal   

15 6448 

 

 

 

 

 

Csávoly Községi Önkormányzat Arany János  utca 25. Berta János   
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16 6424 

 

 

 

 

 

Csikéria Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 114. 

Neszvecskóné Bugány 

Erika   

17 6135 

 

 

 

 

 

Csólyospálos Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 62. Á.Fúrús János   

18 6640 

 

 

 

 

 

Csongrád Városi Önkormányzat Kossuth L.  tér 7. dr. Kőrösi Tibor   

19 6524 

 

 

 

 

 

Dávod Önkormányzat Dózsa Gy.  út  61. 

Hirtenberg János 

Sándor   

20 6342 

 

 

 

 

 

Drágszél Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 18. Mácsai István   
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21 6513 

 

 

 

 

 

Dunafalva Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 4. Magosi György   

22 6328 

 

 

 

 

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Petőfi S.  utca 20. Dusnoki Csaba   

23 6333 

 

 

 

 

 

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 57. Vargyas Mihály   

24 6353 

 

 

 

 

 

Dusnok Község Önkormányzata István király  utca 9. Palotai Péter   

25 6347 

 

 

 

 

 

Érsekcsanád Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 77. Felső Róbert   
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26 6348 

 

 

 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Fő utca 22. Horváth Roland Károly   

27 6352 

 

 

 

 

 

Fajsz Község Önkormányzata Szent István utca 20. Berta Zsolt   

28 6645 

 

 

 

 

 

Felgyő Községi Önkormányzat Széchenyi I.  utca 1. Horváth Lajos   

29 6447 

 

 

 

 

 

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Rákóczi F.  utca 60. Vörös Szilárd   

30 6331 

 

 

 

 

 

Foktő Község Önkormányzata Kossuth L.  út  2. dr. Jakab Ferenc   
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31 6116 

 

 

 

 

 

Fülöpjakab Község Önkormányzata Alkotmány utca 1. Csáki Béla   

32 6522 

 

 

 

 

 

Gara Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 62. Faa Béla   

33 6111 

 

 

 

 

 

Gátér Község Önkormányzata Petőfi S.  utca 16. 

Jánosiné Gyermán 

Erzsébet   

34 6334 

 

 

 

 

 

Géderlak Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 95. Katona György   

35 6344 

 

 

 

 

 

Hajós Város Önkormányzata Rákóczi F.  utca 12. 

Estók Mihályné 

Szalczer Erzsébet   
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36 6136 

 

 

 

 

 

Harkakötöny Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 1. Brassó Imre Albert   

37 6525 

 

 

 

 

 

Hercegszántó Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 8. Feigl József   

38 6341 

 

 

 

 

 

Homokmégy Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 16. 

Tapolcsányiné Varga 

Krisztina   

39 7716 

 

 

 

 

 

Homorúd Községi Önkormányzat Hársfa tér 9. Teszárik József   

40 6238 

 

 

 

 

Imrehegy Község Önkormányzata Kossuth L.  tér 11. Gyenizse Lajosné   
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41 6440 

 

 

 

 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Béke tér 1. Czeller Zoltán   

42 6133 

 

 

 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Dózsa Gy.  utca 8. Nagy András    

43 6300 

 

 

 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata Szent István út  35. Török Ferenc   

44 6455 

 

 

 

 

 

Katymár Községi Önkormányzat Szent István utca 27. Pál Endre   

45 6237 

 

 

 

 

 

Kecel Város Önkormányzata Fő tér 1. Haszilló Ferenc   
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46 6444 

 

 

 

 

 

Kéleshalom Községi Önkormányzat Fő utca 2. Szvétek Lajos Róbert   

47 6200 

 

 

 

 

 

Kiskőrös Város Önkormányzata Petőfi S.  tér 1. 

Domonyi László 

Mihály   

48 6100 

 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Kossuth L.  utca 1. Kapus Krisztián   

49 6400 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Hősök tere 1. Gyovai István   

50 6120 

 

 

 

 

 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Fő utca 82. Faludi Tamás   
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51 6421 

 

 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Felszabadulás u. 28. utca 28. Kispál István   

52 6134 

 

 

 

 

 

Kömpöc Község Önkormányzata Petőfi S.  utca 10. Szanka Péter Géza   

53 6435 

 

 

 

 

 

Kunbaja Község Önkormányzata Rákóczi F.  út  16. Franzné Lakner Éva   

54 6413 

 

 

 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Szabadság tér 8. Harnóczi Sándor   

55 6115 

 

 

 

 

 

Kunszállás Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 24. Kovács Imre   
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56 6456 

 

 

 

 

 

Madaras Község Önkormányzata Báthory István  utca 1. Juhász István   

57 6452 

 

 

 

 

 

Mátételke Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 2. Bényi Józsefné   

58 6449 

 

 

 

 

 

Mélykút Város Önkormányzat Petőfi S.  tér 1. Kovács Tamás   

59 6344 

 

 

 

 

 

Miske Község Önkormányzata Fő utca 18. Illés Attila Ádám   

60 6132 

 

 

 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Deák Ferenc utca 26/B Csontos Máté László   
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61 6527 

 

 

 

 

Nagybaracska Község Önkormányzata Szabadság tér 10. Király Sándor   

62 6345 

 

 

 

 

 

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Dózsa Gy.  tér 1. dr.Kovács István   

63 6335 

 

 

 

 

 

Ordas Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 8. Szabó Zsolt   

64 6311 

 

 

 

 

 

Öregcsertő Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 141. Kis-Vén László   

65 6112 

 

 

 

 

 

Pálmonostora Község Önkormányzata Posta utca 10. 

Rádiné Gémes Ildikó 

Anna   
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66 6113 

 

 

 

 

 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 6. Szász János Attila   

67 6414 

 

 

 

 

 

Pirtó Község Önkormányzata Dózsa Gy.  utca 19. Nagy Ferenc   

68 6446 

 

 

 

 

 

Rém Község Önkormányzata Május 1. utca 17. Vető Zoltán   

69 6230 

 

 

 

 

 

Soltvadkert Város Önkormányzata Kossuth L.  utca 6. Lehoczki Ferenc   

70 6346 

 

 

 

 

 

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Dózsa Gy.  utca 201. Tamás Márta   
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71 6336 

 

 

 

 

 

Szakmár Község Önkormányzata Bajcsy-Zsliinszky utca 24. Tóth Jenő   

72 6131 

 

 

 

 

 

Szank Községi Önkormányzat Béke utca 33. Patkós Zsolt   

73 6512 

 

 

 

 

 

Szeremle Községi Önkormányzat Szabadság utca 1. Varga György   

74 6451 

 

 

 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 60. Vörös István   

75 6236 

 

 

 

 

 

Tázlár Község Önkormányzata Templom köz 2. Kószó Endre   
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76 6066 

 

 

 

 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Árpád tér 1. dr. Vancsura István   

77 6646 

 

 

 

 

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Ifjúság utca 8. Bánfi Sándor   

78 6337 

 

 

 

 

 

Újtelek Község Önkormányzata Alkotmány utca 17. Tóth Ignác   

79 6332 

 

 

 

 

 

Uszód Községi Önkormányzat Árpád utca 9. Bedi Gyula   

80 6521 

 

 

 

 

 

Vaskút Községi Önkormányzat Kossuth L.  utca 90. Alszegi Zoltán   
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81 6411 

 

 

 

 

Zsana Község Önkormányzata Kossuth L.  utca 3. Visnyei Miklós   

82 7701 

 

 

 

 

Mohács Város Önkormányzata Széchenyi I.  tér 1. Szekó József   



HRHÖT_4. melléklet  

Képviselő-testületi határozatok 

 

 

Ssz Tagönkormányzat neve 

jóváhagyó 

határozat száma 

1. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

2. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

3. sz. módosítás 

jóváhagyó 

határozat száma 

1 Bácsalmás Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 154/2011.(IV.26.) 396/2011.(XII.20.) 

190/2013.(VI.25.) 

184/2015.(VI.30.) 

2 Bácsbokod 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 68/2011.(IV.20) 203/2011.(XII.14.) 

96/2013 (VI.26.) 

90/2015.(VI.29.) 

3 Bácsborsód Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011 133/2011 

102/2013.(VI.27.) 

36/2015.(VII.30.) 

4 Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 31/2011.(IV.27.) 91/2011.(XI.29.) 

51/2013.(VI.26.) 

53/2015.(VI.29.) 

5 Bácsszőlős Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 26/2011.(V.5.) 58/2011.(XII.21.) 

63/2013.(VIII.28.) 

86/2015.(VI.24.) 

6 Baja Város Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 88/2011.(IV.14.) 497/2011.(XII.15.) 

300/2013.(VI.27.) 

245/2015.(VI.25.) 

7 Bátmonostor Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 34/2011.(IV.12.) 152/2011.(XII.20.) 

90/2013.(VI.26.) 

74/2015.(VI.24.) 

8 Bátya Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 34/2011 80/2011. 

57/2013 

73/2015.(VI.23.) 

9 Bócsa Község Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 43/2011 111/2011. 

31/2013 

22/2015.(V.28.) 

10 Borota Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 138/2011.(V.25.) 325/2011.(XI.28.) 

278/2013.(VI.27.) 

197/20015.(VI.25.) 

11 Bugac 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 6/2011. 12/2011. 

24/2013 

16/2015(VI.25.) 

12 Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 6/2011. 11/2011. 

18/2013 

9/2015(VI.25.) 
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13 Császártöltés Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 41/2011.(IV.27.) 101/2011.(XI.30.) 

53/2013 (VI.28.) 

53/2015.(VI.24.) 

14 Csátalja Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 18/2011.(IV.13.) 79/2011.(XI.30.) 

42/2013(VI.26.) 

27/2015.(VI.24.) 

15 Csávoly Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 95/2011.(V.5.) 8/2012.(II.29.) 

94/2013.(VII.15.) 

22/2015.(VII.13.) 

16 Csikéria Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 20/2011.(IV.28.) 62/2011.(XII.12.) 

43/2013.(VIII.29.) 

34/2015.(VI.29.) 

17 Csólyospálos Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 29/2011.(IV.28.) 89/2011.(XII.12.) 

55/2013.(VI.27.) 

62/2015.(VI.29.) 

18 Csongrád Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 111/2011.(IV.21.) 264/2011.(XI.17.) 

106/2013.(VI.27.) 

160/2015.(VII.21.) 

19 Dávod Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 23/2011.(04.12.) 77/2011.(11.28.) 

44/2013.(06.27.) 

32/2015.(VI.29.) 

20 Drágszél Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 34/2011 121/2011. 

37/2013 

18/2015.VI.25.) 

21 Dunafalva Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 46/2011.(IV.13.) 120.2011.(XI.30.) 

67/2013.(VI.27.) 

137/2015.(VI.16.) 

22 Dunapataj 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 51/2011. 133/2011. 

76/2013 

82/2015.(VI.25.) 

23 Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 25/2011.(IV.26.) 90/2011.(XI.28.) 

54/2013.(VI.24.) 

56/2015.(VI.18.) 

24 Dusnok Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 39/2011. 129/2011. 

64/2013 

53/2015.(VI.24.) 

25 Érsekcsanád Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 65/2011.(IV.12.) 250/2011.(XI.29.) 

166/2013.(VI.26.) 

162/2015.(VI.29.) 

26 Érsekhalma Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 48./2011. 133/2011. 

86/2013 

55/2015.(VI.07.) 

27 Fajsz Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 75/2011. 178/2011.(XI.28.) 

59/2013.(VII.3.) 

57/2015.(VI.11.) 

28 Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő- 48/2011.(IV.28.) 101/2011.(XI.29.) 47/2013.(VI.27.) 485/2015.(VI.25.) 
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testülete 

29 Felsőszentiván Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 63/2011.(III.22.) 242/2011.(XI.29.) 

93/2013.(VII.15.) 

31/2015.(VI.16.) 

30 Foktő Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 96/2011 (VII.7.) 23/2012 (I.25.) 

102/2013.(VI.26.) 

89/2015.(VI.24.) 

31 Fülöpjakab Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 55/2011. 169/2011.(12.14.) 

60/2013.(06.25.) 

45/2015.(VI.23.) 

32 Gara Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 54/2011.(IV.28.) 185/2011.(XI.28.) 

70/2013.(VI.26.) 

81/2015.(VI.30.) 

33 Gátér Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 57/2011. 141/2011 

73/2013.(VI.27.) 

82/2015.(VI.25.) 

34 Géderlak Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 98/2011.(04.12.) 177/2011.(XI.29.) 

54/2013.(VI.25.) 

43/2015.VI.23.) 

35 Hajós Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 24/2011. 68/2011 

34/2013 

34/2015.(VI.30.) 

36 Harkakötöny Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 26/2011.(IV.29.) 117/2011.(XI:29.) 

38/2013.(VI.4.) 

29/2015.(VI.25.) 

37 Hercegszántó Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 19/2011.(IV.21.) 89/2011.(XII.15.) 

33/2013.(VI.27.) 

23/2015.(VII.10.) 

38 Homokmégy Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 48/2011 271/2011 

117/2013 

91/2015.(VI.24.) 

39 Homorúd Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 32/2011.(IV.27.) 85/2011.(XII.14.) 

69/2013.(VI.27.) 

50/2015.(VI.26.) 

40 Imrehegy Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 23/2011. 66/2011. 

26/2013 

37/2015.(VI.25.) 

41 Jánoshalma Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 158/2011.(IV.28.) 404/2011.(XII.15.) 

202/2013.(VI.25.) 

125/2015.(VII.02.) 

42 Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 93/2011.(IV.27.) 232/2011.(XI.30.) 

99/2013.(VI.26.) 

105/2015.(VI.25.) 

43 Kalocsa Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 86/2011. 257/2011 

174/2013 

152/2015.(VII.02.) 
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44 Katymár Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 29/2011. 79/2011. 

49/2013.(VII.30.) 

32/2015.(VII.09.) 

45 Kecel Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 46/2011. 121/2011. 

80/2013 

86/2015.(VI.30.) 

46 Kéleshalom Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 38/2011.(IV.28.) 11/2011.(XI.29.) 

102/2013.(VI.27.) 

78/2015.(VI.25.) 

47 Kiskőrös Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 46/2011. 147/2011. 

117/2013 

70/2015.(VI.17.) 

48 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 88/2011. 230/2011 

161/2013.(VI.27.) 

181/2015.(VI.25.) 

49 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 110/2011. 261/2011. 

188/2013 

185/2015.(VI.25.) 

50 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 95/2011. 381/2011 

192/2013.(VII.10.) 

173/2015.(VI.25.) 

51 Kisszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 75/2011.(V.05.) 153/2011.(XI.29.) 

84/2013. (VI.26.) 

101/2015.(VI.25.) 

52 Kömpöc Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 24/2011.(IV.29.) 84/2011.(XII.27.) 

41/2013.(VI.25.) 

39/2015.(VI.26.) 

53 Kunbaja Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 54/2011.(IV.14.) 161/2011.(XII.22.) 

66/2013.(VII.4.) 

89/2015.(VI.18.) 

54 Kunfehértó Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 73/2011.(IV.26.) 179/2011.(XI.30.) 

55/2013.(VII.16.) 

45/2015.(VI.24.) 

55 Kunszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 36/2011.(04.27.) 103/2011.(XII.19.) 

73/2013.(VI.24.) 

49/2015.(VI.22.) 

56 Madaras Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 43/2011.(IV.13.) 130/2011.(XI.30.) 

85/2013.(VI.26.) 

72/2015.(VI.25.) 

57 Mátételke Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 40/2011.(IV.27) 95/2011 (XI.30.) 

69/2013.(VI.27.) 

44/2015.(VI.30.) 

58 Mélykút Város Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 60/2011.(IV.26.) 189/2011.(XI.29.) 

127/2013.(VI.25.) 

115/2015.(VI.30.) 

59 Miske Község Önkormányzata Képviselő- 32/2011.(IV.14.) 86/2011. (XII.15.) 37/2013.(VI.27.) 24/2015.(VI.08.) 
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testülete 

60 Móricgát Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 31/2011.(IV.27.) 105/2011.(XI.28.) 

55/2013.(VI.26.) 

34/2015.(VI.25.) 

61 Nagybaracska Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 29/2011.(IV.13.) 102/2011.(XI.30.) 

43/2013.(VI.27.) 

37/2015.(VI.29.) 

62 Nemesnádudvar Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 44/2011. 145/2011 

85/2013.(VI.27.) 

74/2015.(VII.07.) 

63 Ordas Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011.(IV.13.) 100/2011.(XI.30.) 

59/2013.(VI.27.) 

57/2015.(VI.24.) 

64 Öregcsertő Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 37/2011 140/2011 

97/2013.(VI.26.) 

33/2015.(VII.08.) 

65 Pálmonostora Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 38/2011. 114/2011. 

72/2013.(VI.25.) 

82/2015.(VI.25.) 

66 Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 112/2011.(IV.26.) 335/2011.(XII.13.) 

114/2013.(VI.26.) 

113/2015.(VI.30.) 

67 Pirtó Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 19/2011.(V.9.) 51/2011.(XII.12.) 

34/2013.(VI.27.) 

23/2015.(VI.22.) 

68 Rém Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 33/2011.(IV.14.) 119/2011.(XI.30.) 

77/2013.(VI.05.) 

116/2015.(VI.24.) 

69 Soltvadkert Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 50/2011.(IV.28.) 114/2011.(XII.22.) 

88/2013.(VI.27.) 

64/2015.(VI.24.) 

70 Sükösd 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 42/2011.(IV.13.) 168/2011.(XI.30.) 

89/2013.(VI.26.) 

51/2015.(VI.24.) 

71 Szakmár Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 28/2011. 113/2011. 

38/2013.(VI.27.) 

31/2015.(VI.25.) 

72 Szank Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 53/2011.(V.11.) 135/2011.(XII.07.) 

97/2013.(VI.25.) 

44/2015.(VI.17.) 

73 Szeremle Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 43/2011.(IV.18.) 357-67/2011. 

67/2013.(VI.28.) 

70/2015.(VII.22.) 

74 Tataháza Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 33/2011. 99/2011. 

46/2013.(VI.27.) 

66/2015.(VII.13.) 
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75 Tázlár Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 23/2011.(V.10.) 53/2011.(XII.13.) 

42/2013. 

59/2015.(VI.16.) 

76 Tiszaalpár 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 78/2011.(V.4.) 302/2011.(XII.13.) 

243/2013.(IX.24.) 

144/2015.(VII.03.) 

77 Tömörkény Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 35/2011.(V.25.) 78/2011.(XI.25.) 

56/2013.(VI.25.) 

38/2015.(VI.22.) 

78 Újtelek Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 21/2011. 74/2011. 

41/2013.(VI.26.) 

28/2015.(VII.14.) 

79 Uszód Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 45/2011.(04.11.) 126/2011.(XI.29.) 

88/2013.(VI.26.) 

69/2015.(VI.25.) 

80 Vaskút Községi Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 78/2011.(IV.20.) 255/2011.(XI.29.) 

155/2013.(VI.27.) 

119/2015.(VI.25.) 

81 Zsana Község Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 67/2011.(IV.28.) 205/2011.(XI.29.) 

112/2013.(VI.25.) 

73/2015.(VI.25.) 

82 Mohács Város Önkormányzata 

Képviselő-

testülete 66/2011.(IV.29.) 178/2011.(XII.15.) 

95/2013.(VI.28.) 

65/2015.(V.28.) 
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HRHÖT_5. melléklet  

Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok 

 

 

 

 

Alulírott __________________________ nyilatkozom, hogy a Csongrádon 2011. 

______________________________ napján megalakított  Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

Elnöki/Elnökhelyettesi/Tagi tisztségét a mai napon elfogadom.  

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött 

tisztséggel nem összeférhetetlen. 

 

Csongrád, 2011._________________ 

 

 

 _______________________________ 

 Elnök/Elnökhelyettes/Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott __________________________ nyilatkozom, hogy a Csongrádon 2011. 

______________________________ napján megalakított  Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottsága Elnöki/Tagi tisztségét a 

mai napon elfogadom.  

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött 

tisztséggel nem összeférhetetlen. 

 

Csongrád, 2011._________________ 

 

 

 _______________________________ 

 Felügyelő Bizottsági Elnök/Tag 
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HRHÖT_6.melléklet 

Társult önkormányzatok felsorolása gyűjtőkörzetenként 

 

Kiskunhalasi hulladéklerakó körzete: 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1. 
Bócsa Község 

Önkormányzat 
Szőke-Tóth Mihály  6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 

2. 
Csólyospálos Község 

Önkormányzata 
Ábrahám  Furus János  6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

3. 
Harkakötöny Község 

Önkormányzata 
Brassó Imre Albert  6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

4. 
Imrehegy Község 

Önkormányzata 
Túriné Czeglédi Edit 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

5. 
Jánoshalma Városi 

Önkormányzat 
Czeller Zoltán  6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

6. 
Kecel Város  

Önkormányzata 
Haszilló Ferenc  6237 Kecel, Fő tér 1. 

7. 
Kéleshalom Községi 

Önkormányzat 
Szvétek Lajos Róbert  6444 Kéleshalom, Fő. u. 2. 

8. 
Kiskőrös Város 

Önkormányzata 
Domonyi László  6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

9. 
Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 
Fülöp Róbert 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

10. 
Kiskunmajsa Városi 

Önkormányzat 

Ábrahám – Fúrús 

András 
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

11. 
Kömpöc Község 

Önkormányzata 
Tisoczki László 6134 Kömpöc, Petőfi u. 10. 

12. 
Kunfehértó Község 

Önkormányzata 
Huszár Zoltán 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

13. 
Pirtó Község 

Önkormányzata 
Nagy Ferenc  6414 Pirtó,Dózsa Gy. U. 19. 

14. 
Soltvadkert Város 

Önkormányzata 

Lehoczki Ferenc 

Sándor  
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

15. 
Szank Községi 

Önkormányzat 
Patkós Zsolt  6131 Szank, Béke u. 33. 

16. 
Tázlár Község 

Önkormányzata 
Bán Róbert László 6236 Tázlár, Templom köz 2. 

17. 
Zsana Község 

Önkormányzata 
Visnyei Miklós  6411 Zsana, Kossuth u. 3 
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Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is): 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1.  
Bátya Község 

Önkormányzata 
Zsebics Ilona  6351 Bátya, Kossuth u. 20. 

2. 
Drágszél Község 

Önkormányzata 
Pondur Gábor  6342 Drágszél, Dózsa Gy. u. 61. 

3. 
Dunapataj Nagyközség 

Önkormányzata 
Dusnoki Csaba  6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. 

4. 
Dunaszentbenedek Község 

Önkormányzata 
Vargyas Mihály  

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth 

.57. 

5. 
Foktő Község 

Önkormányzata 
Bakai Károly 6331 Foktő, Kossuth u. 2. 

6. 
Géderlak Községi 

Önkormányzat 
Katona György  6334 Géderlak, Kossuth u. 95. 

7. 
Homokmégy Községi 

Önkormányzat 
 Tapolcsányiné 

Varga Krisztina 
6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 

8. 
Kalocsa Város 

Önkormányzata 

Dr. Bálint József 

Miklós 

6300 Kalocsa, Szt. István király út. 

35. 

9. 
Miske Községi 

Önkormányzat  Illés Attila Ádám 6344 Miske, Fő u. 18. 

10. 
Ordas Község 

Önkormányzat 
Szabó Zsolt 6335 Ordas, Kossuth u. 8. 

11. 
Öregcsertő Községi 

Önkormányzat 
Kis-Vén László 6311 Öregcsertő, Kossuth. 141. 

12. 
Szakmár Község 

Önkormányzata 
András Gábor  6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 22. 

13. 
Újtelek Község 

Önkormányzata 
 Simon Sándor 

Róbertné 
6336 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

14. 
Uszód Községi 

Önkormányzat  Ifj. Bedi Gyula 6332 Uszód, Árpád u. 11. 

15. 
Bácsalmás Városi 

Önkormányzat 
Németh Balázs 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-

8. 

16. 
Bácsbokod Nagyközség 

Önkormányzata 
Kovács László 6453 Bácsbokod, Tolbuchin u. 80. 

17. 
Bácsborsód Községi  

Önkormányzat Csomor László  
6454 Bácsborsód, Petőfi út 3. 

18. 
Bácsszentgyörgy Községi 

 Önkormányzat 
Müller József  

6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 

15. 

19. 
Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
Szarvas Róbert Norbert  6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 

20. 
Baja Város  

Önkormányzat 
Fercsák Róbert  6500 Baja, Szentháromság tér 1. 

21. 
Bátmonostor Községi 

Önkormányzat 
Béleczki Mihály  6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

22. 
Borota Községi  

Önkormányzat 
Mikó Ferencné  6445 Borota, Szent István u. 43. 

23. 
Császártöltés Község  

Önkormányzat 
Takácsné Stalter Judit 6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 

24. 
Csátalja Község 

Önkormányzata 
Kovács Antal  6523 Csátalja, Petőfi út 2. 

25. 
Csávoly Községi  

Önkormányzat 
Hamháber Norbert 6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

26. 
Csikéria Községi  

Önkormányzat 
Korbély László 6424 Csikéria, Kossuth u. 113. 

27. 
Dávod 

Önkormányzata 

Hirtenberg János 

Sándor 
6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61. 

28. 
Dunafalva Községi 

Önkormányzat 
Magosi György 7713 Dunafalva, Kossuth u. 4. 

29. 
Dusnok Község 

Önkormányzata 
Palotai Péter 6353 Dusnok, István király u. 9. 

30. 
Érsekcsanád Község 

Önkormányzata 
Felső Róbert 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77. 

31. 
Érsekhalma Község 

Önkormányzata 
Horváth Roland Károly 6348 Érsekhalma, Fő út 22. 

32. 
Fajsz Község  

Önkormányzata 
Berta Zsolt 6352 Fajsz, Szt. István király u. 20. 

33. 
Felsőszentiván Községi 

Önkormányzat 
Vörös Szilárd 6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60. 

34. 
Gara Községi  

Önkormányzat  Faa Béla 6522 Gara, Kossuth u. 62. 

35. 
Hajós Város 

Önkormányzata 

Estók Mihályné 

Szalczer Erzsébet 
6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

36. 
Hercegszántó Község  

Önkormányzata 
Feigl József 6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8. 

37. 
Homorúd Községi 

Önkormányzat 
Teszárik József 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.  

38. 
Katymár Községi 

Önkormányzat 
Pál Endre 6455 Katymár, Kossuth u. 1. 

39. 
Kunbaja Község 

Önkormányzata 
Franzné Lakner Éva 6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 

40. 
Kisszállás Község 

Önkormányzata 
Kispál István 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 

28. 

41. 
Madaras Község 

Önkormányzata 
Juhász István 6456 Madaras, Báthory u. 1. 

42. 
Mátételke Község 

Önkormányzata 
Nagy Noémi 6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 

43. 
Mélykút Város  

Önkormányzat 
Kovács Tamás 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

44. 

Mohács Város 

Önkormányzata 

(Szigeti Települési 

Önkormányzatok) 

Szekó József 7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

45. 
Nagybaracska Község 

Önkormányzata 
Bögi István András 

6527 Nagybaracska, Szabadság t. 

10. 

46. 
Nemesnádudvar Község 

Önkormányzata 
dr. Kovács István 

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. t. 

1 

47. 
Rém Község 

Önkormányzata 
Papp Imréné 6446 Rém, Május 1. u. 17. 

48. 
Sükösd Nagyközségi 

Önkormányzat 
Tamás Márta 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201. 

49. 
Szeremle Községi 

Önkormányzat 
Varga György 6512 Szeremle, Szabadság u. 1. 

50. 
Tataháza Községi 

Önkormányzat 
Vörös István 6451 Tataháza, Kossuth u. 60. 

51. 
Vaskút Nagyközségi  

Önkormányzat 
Alszegi Zoltán 6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 

 

 

 

 

 

 

 

Felgyői (Csongrádi) hulladéklerakó körzete: 

 

Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

1. 
Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat 
Szabó László  6114 Bugac, Béke u. 10. 

2. 
Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat 
Kerekes László Zoltán 

6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 

24. 

3. 
Csongrád Városi 

Önkormányzat 
Bedő Tamás Albert  6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

4. 
Felgyő Községi 

Önkormányzat 
Horváth Lajos  6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

5. 
Fülöpjakab Község 

Önkormányzata 
Szénási Zoltán 6116 Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 

6. 
Gátér Község 

Önkormányzata 

Jánosiné Gyermán 

Erzsébet  
6111 Gátér, Petőfi u. 16. 

7. 
Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 
Nagy András  

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 

8. 

8. 
Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzata 
Csányi József  6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth 1. 

9. 
Kunszállás Község 

Önkormányzata 
Kovács Imre  6115 Kunszállás Dózsa Gy. U. 24. 

10. 
Móricgát Község 

Önkormányzata 
Csontos Máté László  6132 Móricgát, Deák F. u. 24. 

11. 
Pálmonostora Község 

Önkormányzata 
Cseszkó László György  6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 

12. Petőfiszállás Községi Szász János Attila  6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 
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Ssz Önkormányzat  Polgármester Székhely 

Önkormányzata 

13. 
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat 
Dr. Vancsura István  6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

14. 
Tömörkény Községi 

Önkormányzat 
Bánfi Sándor  6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

 

 

315/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társult Önkormányzata – Képviselő-

testülete  támogatja a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 

pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek 

fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételét, 

a támogatási kérelem benyújtását az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-

vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében 

megvalósítani tervezett projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.” 

 

316/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 2017. évi 

„Magyarország legszebb konyhakertje” országos programhoz. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a szándéknyilatkozat, 

valamint a csatlakozási szerződés aláírására, illetve a győztesek díjazására 50.000 Ft-ot 

biztosít a 2017. évi költségvetésből. 

 

317/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az FBH-

NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről szóló 2016. évi 

beszámolóját. 

 

318/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló december havi beszámolót.  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 39/C.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.§ 

(1)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:  rendelet) 13/A. §-a, 
(2)Hatályát veszti a rendelet 13/B. §-a. 

(3)Hatályát veszti a rendelet 1. sz. melléklete. 

(4)Hatályát veszti a rendelet 2. sz. melléklete. 

 

2.§ 

Ez a rendelet 2017. január 1-jével lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. december 15. 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya  

A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén található közterületekre és 

középületekre, továbbá a részben vagy egészben Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetekre terjed ki.  

2.§ 

Középületek és közterületek fellobogózásának  

részletes szabályai 

(2) (1)Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény rendelkezésein túl állandó jelleggel ki kell tűzni 

Magyarország zászlaját (a továbbiakban: zászló) Kiskunhalas Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: helyi önkormányzat) által alapított gazdasági társaságok székhelyén és 

telephelyein. 

(2) A zászlót a helyi önkormányzat képviselő-testülete és a helyi önkormányzat 

közigazgatási feladatait ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal bejárati 
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homlokzatán az európai uniós és a város zászlója között kell elhelyezni, továbbá a 

székely zászlót a város zászlója mellé kell kitűzni. 

(3) A zászlót a képviselő-testület dísztermében az európai uniós, a Bács-Kiskun megyei és a 

városi zászlók között kell kihelyezni. 

(4) A zászlók időszakos kihelyezésénél – nemzeti ünnepeink napján, és a (8) bekezdés alapján 

elrendelt napokon – Magyarország zászlaja mellett az európai uniós és a városi zászlók egyenlő 

arányban kerülnek kihelyezésre a Hősök tere, 53-as főút belterületi szakaszán (Széchenyi utca, 

Hősök ligete, Erdei Ferenc tér, Fejérföld utca), Kossuth utca, Köztársaság utca és Semmelweis 

tér. 

(5) Testvértelepülések zászlóinak, diplomáciai programok esetén a vendégül látott küldöttség 

országzászlóinak kihelyezéséről a polgármester dönt.  

(6) Állandó jelleggel fel kell vonni Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) a 

Hősök terén található Országzászló emlékműnél.  

(7) Az alábbiakban felsorolt, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének vezetője 

(továbbiakban: polgármester) által meghatározott emléknapok esetén a lobogót félárbócra 

kell engedni: 
a) június 4. 

b) október 6. 

c) november 4. 

(8) A jelentős városi, országos események alkalmával – különösen város napja, szüreti 

fesztivál – a polgármester elrendelheti Magyarország zászlajának és a városi zászló 

kitűzését, illetve a lobogó ünnepélyes felvonását, amelyről köteles a tájékoztatás helyben 

szokásos formájában értesíteni a lakosságot és gazdálkodó szervezeteket.  

3. §. 

Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás 

(1) Nemzeti ünnepeken valamennyi középületen és közterületen Magyarország zászlaját, lobogóját 

ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.  

(2) Nemzeti ünnepeken és jelentős városi események alkalmából a polgármester elrendeli a városháza 

előtt Magyarország lobogójának és Kiskunhalas város lobogójának ünnepélyes keretek közötti 

felvonását. A nemzeti ünnepen Magyarország zászlajával kell lobogózni. Május 1-jén az európai 

unió zászlójával is lobogózni kell.  

A lobogó ünnepélyes felvonásának időpontját a polgármester határozza meg, általában az 

ünnep napján 8.00 órától 12.00 óráig. 

A polgármester külföldi delegációk látogatása esetén elrendelheti Magyarország 

lobogójának felvonását a Semmelweis téren, mely alkalommal a delegáció nemzeti, 

illetve egyéb (pl. uniós, közigazgatási egység, szervezet, gyász, lyukas) lobogója is 

felvonásra kerül, illetőleg zászlójuk is kihelyezésre kerülhet.  

(3) A közterületek fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt 

zászlótartók, illetve közterületen felállított árbocok használatával történik.  

(4) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon legkésőbb 18 óráig, a zászlók 

bevonását az ünnepnap elteltét követő ötödik munkanapon, legkésőbb 18 óráig kell elvégezni. 

4.§  

A zászló és a lobogó védelme 
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(1)A zászló bevonásának, illetve a lobogó levonásának elrendelése szóbeli utasítás 

formájában történik. A polgármester, illetve az önkormányzati hivatal vezetője (továbbiakban: 

jegyző) az önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények vezetői számára 

szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára – javasolhatja a zászló 

bevonását, illetve a lobogó levonását.  

5.§ 

A közterületek fellobogózásáért való felelősség 

(1) A közterületek fellobogózásáért a polgármester felelős.  

(2) A polgármester utasításának megfelelően a Halasi Városgazda Zrt. feladata megszervezni 

a település közterületeinek fellobogózását.  

(3) A fellobogózás tárgyi feltételeinek biztosításáról, értve ez alatt a zászlótartókat, illetve a 

zászlókat, lobogókat Kiskunhalas Város Önkormányzata gondoskodik a mindenkori éves 

költségvetés terhére. 

 

6. §. 

A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések 

(1) A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott méretű és tulajdonságú 

zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot lehet használni a középületeken és a 

középületek előtt, valamint a közterületen.  

(2) A zászló tisztításáért a zászló, lobogó kihelyezésért felelős személyek tartoznak felelősséggel. 

(3) A zászló, illetve lobogó tisztítását úgy kell megoldani, hogy az állandó jelleggel történő 

fellobogózás – pl.: tartalék zászló, illetve lobogó alkalmazásával – biztosítható legyen. 

7. §. 

Nyilvántartás 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának polgármestere, Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatalának jegyzője és az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó 

intézmények, gazdasági társaságok vezetői gondoskodnak, saját szervezetük vonatkozásában, 

illetve a szervezetük által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve lobogó 

nyilvántartás vezetéséről.  

(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 

a nyilvántartó szerv nevét, 

a zászló sorszámát, 

a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását, 

a beszerzés időpontját, 

az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját, 

az állandó jellegű használat várható megszűnési időpontját, 

az ideiglenes használatból történő kivonás kezdő és záró időpontját, 

a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait, 

a használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 
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szükség esetén a megjegyzést. 

(3) A lobogó nyilvántartásnak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az eltéréssel, 

hogy a zászló helyett lobogót kell írni, illetve ki kell hagyni a szövegből a zászlórúd szöveget. 

(4) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy 

egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat.  

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetők kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a 

polgármester felé a zászló megrongálódását. 

8. §. 

Ellenőrzés 

(1) A közterület-felügyelet éves beszámolója tartalmazza a zászló és lobogó ellenőrzés tapasztalatait.  

 

9.§. 

A díszkivilágításról 

(1) A díszkivilágítási berendezéssel felszerelt, jelen rendelet függelékében megnevezett 

közterületi létesítményeket, valamint épületeket az e rendeletben meghatározott módon és 

üzemeltetési rendben kell kivilágítani.  

(2) A nemzeti ünnepek alkalmával az ünnepet megelőző napon és az ünnep napján kell 

biztosítani az (1) bekezdés szerinti létesítmények, épületek díszkivilágítását.  

(3) A díszkivilágítási berendezéseket alkonyattól (a közvilágítás üzembe helyezésétől) 24 

óráig kell működtetni.  

(4) A polgármester jogosult jeles ünnep, valamint egyéb rendkívüli esetben intézkedni a 

létesítmények, épületek díszkivilágításáról. A díszkivilágítási berendezéseket a 

polgármester eseti döntésének megfelelő időponttól kell működtetni az általa 

meghatározott időtartamig. 

10.§. 

Záró rendelkezések 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, 

díszkivilágításáról szóló 29/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. 

 

Kiskunhalas, 2016. december 15. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

1. számú függelék a 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 
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Az alábbiakban megnevezett közterületi létesítmények, valamint épületek díszkivilágítását 

kell a Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról 

szóló 34/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon biztosítani:  

1) Középületek, műemlékek 

a) Városháza torony (Hősök tere 1.). 

b) Szűts József Általános Iskola torony megvilágítás (Köztársaság u. 9.). 

2) Köztéri szobrok, emlékművek 

a) Az I. Világháború hősi halottainak emlékműve (Hősök tere). 

b) Kuruc vitéz szobor (Búsuló kuruc, csak idényjelleggel) (Kossuth-Bercsényi u.). 

c) Református templom Csokonai emléktábla (Hősök tere). 

d) A csipkevarró (Kossuth u.). 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8a pontjában megjelölt feladatkörében, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli, természetbeni ellátásokról  szóló 3/2015. (II.26.)  önkormányzati rendelete 8/A. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok Kiskunhalas Város 

külterületi, tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok enyhítése, az 

alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint 

egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 

szükségletek biztosításának segítése Kiskunhalas Város Önkormányzatának I. és II. számú 

Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja szerint azok 1. sz. mellékletében meghatározott 

tanyagondnoki körzet vonatkozásában.” 

 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
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Kiskunhalas, 2016. december 15. 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 


