A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszer – I. szakasz .elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú
KA projekt – továbbiakban KA projekt -, valamint a Szabolcs-SzatmárBereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer –II. szakasz
elnevezéső „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek
fejlesztése” KEOP 1.1.1. és „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı
térségi szintő rekultivációs programok elvégzése” KEOP 7.2.3.0.
azonosító számú beruházási program megvalósítására létrehozott

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A nagyszámú módosításra tekintettel a 2006. március 06.-án kelt
helyébe a jelen okiratba foglalt társulási megállapodás lép:

társulási megállapodás

Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.
§ (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján, a strukturális alapok és a Kohéziós Alap
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVMPM együttes rendelet (TNM rendelet) 39/A.§ (1) bek.-e, a régió hulladékgazdálkodási feladatainak
korszerő, hatékonyabb és célszerőbb megoldása érdekében, a 2007-2013 idıszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés c) pontjában elıírtakra figyelemmel:
A Társulás tagjainak neve, székhelye:
1.
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10.
11.
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17.
18.
19.
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35.

Ajak Nagyközség
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Balsa
Barabás
Bátorliget
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyıd
Beszterec
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza

4524 Ajak, Ady Endre u. 25.
4546 Anarcs, Kossuth út. 30.
4553 Apagy, Kossuth u. 145.
4634 Aranyosapáti, Kossuth u. 43.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
4233 Balkány, Rákóczi u. 8
4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 25.
4937 Barabás, Árpád út. 7-9.
4343 Bátorliget, Szabadság tér 1
4643 Benk, Mándok, Ady E. u. 1.
4934 Beregdaróc, Szabadság u. 86/B
4933 Beregsurány, Rákóczi út 1.
4521 Berkesz, Rákóczi u. 7.
4557 Besenyıd, Levelek, Rákóczi u. 2.
4488 Beszterec, Kossuth u. 42
4235 Biri, Kossuth u. 4
4955 Botpalád, Petıfi u. 7/a.
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
4483 Buj, Rákóczi u. 1.
4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 2.
4967 Csaholc, Kossuth u. 41
4844 Csaroda, Beregszászi u. 14/B.
4973 Császló, Gacsály, Széchenyi u. 25.
4742 Csegöld, Dózsa Gy. u. 4
4765 Csenger, Ady E. u. 14.
4743 Csengersima, Kossuth u. 62
4764 Csengerújfalu, Kossuth u. 102.
4937 Darnó, Jánkmajtis, Kossuth u. 28
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
4495 Döge, Virág út. 1
4374 Encsencs, Fı utca 31.
4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.
4245 Érpatak, Béke u. 28
4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Fehérgyarmat
Fényeslitke
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellı
Géberjén
Gégény
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Gyıröcske
Gyırtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kálmánháza
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvárda
Kisvarsány
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörı
Laskod
Levelek
Lónya
Lövıpetri

4900 Fehérgyarmat, Kiss E.u. 2.
4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1.
4964 Fülesd, Kis u. 4.
4753 Fülpösdaróc, Fı u. 16.
4972 Gacsály, Széchenyi u. 25.
4976 Garbolc, Rákóczi u. 46.
4472 Gávavencsellı, Petıfi u. 1.
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A.
4517 Gégény, Dombrádi u. 2.
4935 Gelénes, Kossuth u. 13.
4567 Gemzse, Kossuth u. 36
4232 Geszteréd, Petıfi S. u. 7.
4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
4625 Gyıröcske, Váci u. 28
4752 Gyırtelek, Kossuth út. 47.
4545 Gyulaháza, Petıfi u. 27.
4733 Gyügye, Fı u. 71.
4813 Gyüre, Árpád út. 22
4735 Hermánszeg, Kossuth u. 25.
4843 Hetefejércse, Fı u. 11.
4334 Hodász, Petıfi u. 6
4484 Ibrány, Hısök tere 3.
4566 Ilk, Petıfi u.2.
4841 Jánd, Tisza u. 1.
4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 28.
4337 Jármi, Kossuth u. 41
4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15.
4324 Kállósemjén, Kossuth út. 112
4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út. 71
4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 14
4515 Kék, Kölcsey út. 9.
4494 Kékcse, Fı u. 116
4501 Kemecse, Kossuth út 11
4912 Kérsemjén, Úttörı u. 48.
4912 Kisar, Tisza u. 6.
4977 Kishódos, Fı u. 81
4325 Kisléta, Debreceni u. 2.
4737 Kisnamény, Fı u. 94
4956 Kispalád, Fı u. 111
4963 Kisszekeres, Kossuth u. 46/a.
4600 Kisvárda, Szt. László u. 7-11.
4811 Kisvarsány, Dózsa Gy. út. 39.
4751 Kocsord, Szt. István út. 13.
4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy út. 30.
4622 Komoró, Petıfi S. u. 19.
4482 Kótaj, Szent István u. 13
4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.
4943 Kömörı, Kossuth u. 24.
4543 Laskod, Kossuth u. 59.
4555 Levelek, Rákóczi u. 2.
4836 Lónya, Kossuth u. 39
4633 Lövıpetri, Petıfi u. 38
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88. Magosliget
89. Magy
90. Mánd
91. Mándok
92. Máriapócs
93. Márokpapi
94. Mátészalka
95. Mátyus
96. Méhtelek
97. Mérk
98. Mezıladány
99. Milota
100.
Nábrád
101.
Nagyar
102.
Nagycserkesz
103.
Nagydobos
104.
Nagyecsed
105.
Nagyhalász
106.
Nagyhódos
107.
Nagykálló
108.
Nagyszekeres
109.
Nagyvarsány
110.
Napkor
111.
Nemesborzova
112.
Nyírbátor
113.
Nyírbéltek
114.
Nyírbogát
115.
Nyírbogdány
116.
Nyírcsaholy
117.
Nyírcsászári
118.
Nyírderzs
119.
Nyíregyháza
120.
Nyírgelse
121.
Nyírgyulaj
122.
Nyíribrony
123.
Nyírjákó
124.
Nyírkarász
125.
Nyírkáta
126.
Nyírkércs
127.
Nyírlövı
128.
Nyírlugos
129.
Nyírmada
130.
Nyírmeggyes
131.
Nyírmihálydi
132.
Nyírparasznya
133.
Nyírpazony
134.
Nyírpilis
135.
Nyírtass
136.
Nyírtelek
137.
Nyírtét
138.
Nyírtura
139.
Nyírvasvári

4953 Magosliget, Fı u. 52
4556 Magy, Hısök tere 4
4942 Mánd, Fı u. 8
4644 Mándok, Ady E. út.1.
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1
4932 Márokpapi, Kossuth u. 25.
4700 Mátészalka, Hısök tere 9.
4835 Mátyus, Petıfi S. u. 2
4975 Méhtelek, Sport u. 3.
4351 Mérk, Hunyadi u. 45
4641 Mezıladány, Dózsa Gy. u. 29.
4948 Milota, Vörösmarty út. 104.
4911 Nábrád, Árpád út. 40.
4922 Nagyar, Petıfi u. 3.
4445 Nagycserkesz, Lenin u. 10.
4823 Nagydobos, Fı u. 129
4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14
4485 Nagyhalász, Arany J. u. 50.
4947 Nagyhódos, Fı u. 28.
4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7
4962 Nagyszekeres, Vasut u. 11
4812 Nagyvarsány, Árpád u. 53.
4552 Napkor, Kossuth u. 23.
4942 Nemesborzova, Fı u. 33
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7
4372 Nyírbéltek, Fı u. 33.
4361 Nyírbogát, Béke tér 4.
4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.
4356 Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.
4331 Nyírcsászári, Rákóczi telep 6.
4332 Nyírderzs, Báthory út. 13
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2
4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1
4535 Nyíribrony, Fı u. 84
4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1.
4544 Nyírkarász, Fı u. 21.
4333 Nyírkáta, Hodászi u. 3.
4537 Nyírkércs, Fı út. 96/b.
4632 Nyírlövı, Kossuth u. 46.
4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.
4564 Nyírmada, Ady E. út.16
4722 Nyírmeggyes, Petıfi u. 6
4364 Nyírmihálydi, Posta krt. 2.
4822 Nyírparasznya, Szabadság út. 23.
4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14
4376 Nyírpilis, Fı u. 22
4522 Nyírtass, Tass Vezér út. 1
4461 Nyírtelek, Petıfi S. u. 28
4554 Nyírtét, Petıfi S. u. 3.
4532 Nyírtura, Arany J. u. 14
4341 Nyírvasvári, Báthory út. 4
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Ófehértó
Olcsva
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
İr
Panyola
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penészlek
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényı
Sonkád
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Székely
Szorgalmatos
Tákos
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tímár
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsécse

4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.
4826 Olcsva, Kossuth u. 2.
4914 Olcsvaapáti, Kossuth u. 11.
4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 108.
4373 Ömböly, Szabadság tér 10.
4336 İr, Kossuth u. 2.
4913 Panyola, Szombathelyi u. 12.
4631 Pap, Kossuth u. 102.
4338 Papos, Ságvári E. u. 4.
4475 Paszab, Fı u. 9.
4523 Pátroha, Kossuth u. 82.
4766 Pátyod, Kossuth u. 48.
4267 Penészlek, Szabadság tér 5.
4941 Penyige, Kossuth utca 31.
4542 Petneháza, Magyar u. 2.
4374 Piricse, Petıfi S. u. 11.
4327 Pócspetri, Pócsi u. 13.
4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.
4565 Pusztadobos, Petıfi S. u. 4.
4465 Rakamaz, Szt. István út. 116
4536 Ramocsaháza, Fı tér 1.
4756 Rápolt, Ady E. u. 2.
4525 Rétközberencs, Fı u. 33.
4563 Rohod, Kossuth u. 12.
4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.
4533 Sényı, Kossuth út. 69.
4954 Sonkád, Kossuth utca 4
4467 Szabolcs, Petıfi S. u. 36.
4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23.
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út. 80.
4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
4767 Szamosangyalos, Rákóczi u. 44/A.
474 Szamosbecs, Kossuth u. 27.
4721 Szamoskér, Kossuth u. 161.
4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
4824 Szamosszeg, Bercsényi u. 6.
4746 Szamostatárfalva, Ady u. 65.
4734 Szamosújlak, Petıfi S. u. 51.
4945 Szatmárcseke, Petıfi S. u. 1.
4534 Székely, Kapitány u. 35.
Szorgalmatos, Pacsirta u. 18.
4845 Tákos, Kossuth u. 51
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
4342 Terem, Fı utca 10.
4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17.
4466 Tímár, Szabadság út. 100.
4833 Tiszaadony, Kossuth u. 66
4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 37.
4474 Tiszabercel, Fı u. 40.
4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47.
4947 Tiszacsécse, Kossuth út. 95.
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Újdombrád
Újfehértó
Újkenéz
Ura
Uszka
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
Zajta
Zsarolyán
Zsurk
Szabolcs-Szatmár-Bereg MÖK

4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.
4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.
4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.
4834 Tiszakerecseny, Árpád u. 48.
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.
4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.
4645 Tiszamogyorós, Szabadság u. 13.
4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út. 43.
4503 Tiszarád, Kossuth u. 51.
4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich u. 30.
4487 Tiszatelek, Tanács út. 20.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
4832 Tiszavid, Rákóczi u. 5.
4969 Tisztaberek, Fı u. 6.
4921 Tivadar, Petıfi S. u. 24.
4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.
4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.
4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4.
4968 Túrricse, Rákóczi u. 5.
4623 Tuzsér, Kossuth út. 70.
4762 Tyukod, Árpád u. 33.
4491 Újdombrád, Fı u. 36
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
4635 Újkenéz, Petıfi S. u. 56.
4763 Ura, Kossuth u. 43.
4952 Uszka, Fı u. 100.
4562 Vaja, Damjanich út. 71.
4351 Vállaj, Szabadság tér 6.
4936 Vámosatya, Szabadság út. 108.
4966 Vámosoroszi, Petıfi S. u.17.
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
4502 Vasmegyer, Kossuth u. 66.
4625 Záhony, Ady E. u. 35.
4974 Zajta, Kossuth utca 5.
4961 Zsarolyán, Fı u. 18.
4627 Zsurk, Dózsa Gy. út. 1.
4400, Nyíregyháza, Hısök tere 5.

231.

Cigánd

3973 Cigánd Fı utca 80.

232.

Dámóc

3978 Dámóc, Fı út 129.

233.

Kisrozvágy

3965 Kisrozvágy, Petıfi út 3.

234.

Lácacséke

3967 Lácacséke, Fı út 19.

235.

Nagyrozvágy

3965 Nagyrozvágy, Vörös Hadsereg utca 31.

236.

Ricse

3974 Ricse, Ady E. út 5.

237.

Révleányvár

3977 Révleányvár, Fı utca 9.

238.

Semjén

3965 Semjén, Vörös Hadsereg utca 31.

239.

Tiszacsermely

3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9.
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240.

Tiszakarád

3971 Tiszakarád, Engels utca 13.

241.

Zemplénagárd

3977 Zemplénagárd, Fı utca 9.

mint a társulás tagjai (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás néven
költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó, önálló jogi
személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulást – a továbbiakban Társulást - hoznak létre és
biztosítják annak mőködési feltételeit.

PREAMBULUM
E társulási megállapodás megkötésénél Tagok elsısorban az Európai Unió szervei által elfogadott
vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KA/KEOP projekt megvalósításával összefüggı hazai
jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló,
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv), a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (Hgt.) és az e törvények végrehajtásával
kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos
teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb,
célszerőbb megoldására.
A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban
Társulás) az alapító okiratban felsorolt helyi önkormányzatok részvételével, a 2006. március 06.-án
kelt alapító okirattal jött létre, a Ttv. 16.§-a alapján. A Társulás költségvetési elıirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó, jogi személyiségő társulás.
Felek megállapítják, hogy a Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körébe
tartozik a településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezése, és fenntartása. E
kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer – I. szakasz .elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú KA projekt
– továbbiakban KA projekt –, továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer – II. szakasz. elnevezéső „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek
fejlesztése”KEOP 1.1.1. és „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs
programok elvégzése” KEOP 7.2.3.0. azonosító számú program megvalósítására és a meglévı
rendszerekkel együtt történı üzemeltetésére hozták létre a Társulást.
A Társulás célja a Társulás mőködési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék győjtését, válogatását,
újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerő, az EU szabályozásnak megfelelı lerakón
való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök
beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a
felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit.
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A tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy közös környezeti és gazdasági
érdekeiknek és a Társulás jelen Megállapodásban rögzített céljainak megfelelıen a következı
feladatokat valósítják meg:

-

-

önálló projekt közös kidolgozása szilárd hulladék regionális kezelésének megoldására,
a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok elıteremtése, így
különösen a KA/KEOP projektben való részvétel,
a tagok kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a keletkezı települési szilárd
hulladékok kezelésére, elhelyezésére a KA/KEOP projekt megvalósulásával kialakított
rendszert veszik igénybe a közösen kidolgozásra kerülı szerzıdési feltételek szerint,
mindazon feladatok tekintetében, amelyre a KA/KEOP projekt megvalósulásával
kialakított rendszer kiterjed,
a tagok kötelezettségvállalása a projekt megvalósítása érdekében történı kölcsönös
együttmőködésre,
az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlıdését szem elıtt tartva, a
szerzıdésben foglalt elvek betartása, a rendszer mőködésének aktív tevékenységgel
történı szolgálata,
a nagytérségi rendszer szerepének megismerése, átgondolása és értékelése, a kialakított
felelısségi rendszer elfogadása,
a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések,
valamint a vonatkozó EU elıírások betartása, különösen a közbeszerzési törvény, és a
hatósági árszabályozás rendelkezéseire.

A megvalósítandó regionális hulladék-gazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni a magas
technikai és mőszaki infrastrukturális elıírások megvalósítására, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek mőködtetésére és szolgáltatás
nyújtására a fent meghatározott feltételeknek megfelelıen.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŐKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.
Székhely (gesztor) önkormányzat megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
Költségvetésének felügyeleti rendje: A Társulás költségvetési felügyeletét a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat közgyőlése látja el

II. A TÁRSULÁS IDİTARTAMA
A Társulás alapító okiratának kelte: 2006. március 06.
A
Társulás
idıtartama:
A
Társulás
határozatlan
idıre,
de
legalább
üzemeltetési/közszolgáltatási szerzıdés lejártáig, azaz 2034. december 31. napjáig jött létre.

az

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására –
külön törvény szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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A Társulás a projekt végrehajtása során a társult önkormányzatok, mint a KA/KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelıs projektgazdaként jár el.

IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9. § (3) bekezdésében, illetve 10.§
(2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve – az Ötv. 18.§ (1) bekezdése szerinti Szervezeti és
Mőködési Szabályzataik egyidejő módosításával -, az Ötv. 8.§-ban, illetve a Hgt-ben meghatározott,
kötelezıen ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül a Társulásra
ruházzák át a Társulás célját képezı projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és
hatásköröket:
a)

közös hulladékkezelési regionális program kidolgozása és megvalósítása,

b)

a hulladékgazdálkodási regionális programhoz kapcsolódó pályázatban való részvétel,

c)

a projekthez kapcsolódó beruházás elıkészítése és megvalósítása, ennek során a szolgáltatások,
kiviteli munkák és eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának lefolytatása és szerzıdések
megkötése,
hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása és üzemeltetése illetve arról való gondoskodás,

d)
e)

hulladékgazdálkodási létesítmények, regionális hulladéklerakó létrehozása, közös mőködtetése,
amely magában foglalja a társulás tagjainak közigazgatási területén a települési hulladék
szelektív győjtésének megszervezését is,

f)

a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 22.§-ban foglalt feladatok – a
rendeletalkotás kivételével – teljes körő ellátása, ideértve a jelen Társulási Megállapodásban
meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban a közszolgáltató kiválasztását és a
közszolgáltatói szerzıdés megkötését is,

g)

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer – I.
szakasz .elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú KA projekt – továbbiakban KA
projekt –, továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszer – II. szakasz. elnevezéső „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek
fejlesztése”KEOP 1.1.1. és „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő
rekultivációs programok elvégzése” KEOP 7.2.3.0. azonosító számú program megvalósítására
során a projektgazdai feladatok ellátása.

V. INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS ALAPÍTÁSÁRA, AZ ALAPÍTÓI
JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A Társulás tagjai –, kizárólag a KA/KEOP projekt keretében létrejövı vagyon mőködtetésével
összefüggı, az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából – gazdasági társaság alapítására és vezetıjének
kinevezésére irányuló hatáskörüket az Ötv. 10.§ (2) bekezdésében foglaltak betartása mellett - a
Társulásra ruházzák át. E döntésük nem érinti a már meglévı közszolgáltatói szerzıdéseiket, azok
hatálya változatlan marad.
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VI. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás önállóan mőködı és gazdálkodó szervezet, pénzeszközeit a Társulási Tanács által
meghatározott pénzforgalmi számlavezetıjénél nyitott bankszámlán kezeli, amelyrıl a kimutatást a
Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.
Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése: ERSTE Bank Hungary Nyrt .
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25255180
A Társulás gazdálkodására az Áht., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.)
Korm. rendelet (Ámr.) a Számv.tv., továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet – továbbiakban Áhsz. –
elıírásai alkalmazandók.
A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke jogosult.
VI.1. A Társulás mőködésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás mőködésének forrásait saját költségvetésükbıl, lakosságszám-arányosan
biztosítják.
VI.1.1. A tagsági díj:
A Társulás tagjait képezı települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni.
A Társulás valamennyi tagja a lakosság aránya szerinti nagyságú tagsági díjat fizet. A tagsági díj
mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képezı önkormányzatonként a lakosság arányában, a
jelen szerzıdés 4. számú mellékletét képezı számítási mód szerint kerül megállapításra. A tagsági díj
a Társulás mőködési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári
évvel.
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettıl eltérı mértékben a tagsági díjat
megállapítani a társult önkormányzatok képviselı-testületeinek jóváhagyásával. Amennyiben a tagsági
díj a Társulás mőködési költségeinek fedezetére nem elegendı, a Társulási Tanács a tagdíjat
megemelheti a társult önkormányzat képviselı-testületének jóváhagyásával.
A Társulásban résztvevı önkormányzati tagok elsı ízben a megalakulást követı 30 napon belül, majd
évente folyamatosan, minden év március 31-ig kötelesek a tagsági díjat megfizetni. Szerzıdı felek a
megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg.
A társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti mőködési költséget (tagdíj) költségvetési
rendeleteikben biztosítják.
VI.1.2 Uniós és belföldi támogatások:
Jelen szerzıdésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a társulási megállapodás
preambulumában meghatározott támogatásokat pályázza meg a Társulás, melynek elnyerése esetén az
teljes egészében a Társulás bevételét képezi, melyet csak a Támogatási Szerzıdésben meghatározott
célokra használhat fel.
A Társulás bevételét képezi továbbá egyéb belföldi céltámogatás, melyet a Társulás pályázat útján
nyerhet el.
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VI.1.3. Egyéb bevételek:
a.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységbıl származó saját bevételek,
b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,
c.) alapítványoktól és pályázati úton szerzett mőködési és fejlesztési bevételei.
VI.1.4.
A Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzésérıl a Társulás tagjai 5
tagú bizottság, a pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenırzésre a Társulási
Tanács erre szakosodott ellenırt, könyvvizsgálót is felkérhet, amelynek kiválasztására a Társulási
Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét.
VI.2. A Társulás vagyona:
VI.2.1. A Társulás vagyona a program megvalósítása és mőködtetése során szerzett vagyonából és a
Társulást megilletı vagyoni értékő jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását
szolgálják.
VI.2.2. A KA/KEOP projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülı vagyon és annak tulajdonjoga:
A KA/KEOP projekt keretében Tagok létesítmények megvalósítását és eszközök beszerzését tervezik.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KA/KEOP projekttel érintett
ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelı rendezettségét.
A KA/KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülı vagyontárgyak a Társulás saját
tulajdonába kerülnek, a rekultiválással érintett területek kivételével, melyek a tag önkormányzatok
tulajdonában maradnak. A Társulás a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott keretek
között, önállóan jogosult a tulajdonába kerülı vagyontömeg hasznosítására, a Társulás mőködésének
idıtartama alatt. A Társulás megszőnése esetén a tagokat a Társulás vagyonából a KA/KEOP
projekthez biztosított saját forrásuk/lakosságszám-arányosan illeti meg tulajdoni részesedés. Az egyes
tag önkormányzatokat a Társulás megszőnése esetén megilletı tulajdoni a 6.sz.mellékletben
meghatározott lakosságszám arányos elv szerint kerül meghatározásra.
A Társulás a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó beruházási költségeket számviteli
nyilvántartásában nem aktiválja.
A rekultivációs projekt megvalósítása során létrejött vagyont (a felmerült költségek, ideértve az
elıkészítés költségeit is), a projekt lezárását követıen átadja a rekultivációban közvetlenül érintett,
azaz a tevékenységhez szükséges saját forrást biztosító önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli
nyilvántartásukban, mint az adott területek értékkorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a
rekultiváció során a Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítésérıl.

VI.3. A KA/KEOP projekt megvalósításának és mőködtetésének finanszírozási forrásai:
A KA projekt keretében Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását és eszközök beszerzését
tervezik:
- Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán megvalósuló hulladékártalmatlanító létesítmények és
a hozzá tartozó gépek, berendezések, építmények
- Válogató:
Nyíregyháza
- Komposztáló:
Nagyecsed, Kisvárda
- Győjtıszigetek: Tagtelepüléseken 300 db
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A KEOP 1.1.1. projekt keretében a Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását és eszközök
beszerzését tervezik:
- mechanikai, biológiai kezelımő kialakítása a három hulladékkezelı központban,
- szelektív győjtési eszközpark (jármővek, edényzet) fejlesztése
A KEOP 2.3.0. projekt keretében a Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását és eszközök
beszerzését tervezik:
- önkormányzati és állami tulajdonban lévı hulladéklerakók rekultivációja,
Egyéb:
-valamint minden egyéb beszerzés, ami a projektek megvalósításához szükséges.
A projekt teljes várható bruttó megvalósítási költsége a KA projekt keretében nettó 9-10 Milliárd
Forint, míg a KEOP 1.1.1. projekt keretében várhatóan nettó 3-3,5 Milliárd Forint, a KEOP 2.3.0.
projekt keretében várhatóan nettó 10 Milliárd Forint.
A projekt részletes leírását a jelen megállapodás 5.sz.melléklete tartalmazza.
VI.3.1. A beruházás finanszírozása
A beruházáshoz szükséges saját erıt fıszabályként a társulás a társult önkormányzatok közvetlenül
vagy közvetve lakosságszám-arányosan biztosítják. Amennyiben a rendezetlen tulajdonú
rekultiválandó területek esetében az érintett önkormányzat a rekultiváció érdekében vállalja a nem
önkormányzati tulajdonú területre esı önerıt, annak biztosítása kizárólag az érintett önkormányzatot
terheli.
VI.3.1.1. A Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt
Felelısségő Társaság (Cg:15-09-071361) a Társulás által megvalósítani tervezett Szabolcs- SzatmárBereg Megyei Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz, mint projekt
megvalósításához szükséges önerı megvalósítása céljából 2.000.000.000,- Ft-nak azaz Kétmilliárd
forintnak megfelelı CHF-ben (svájci frankban) denominált, Észak-Alföldi Környzetgazdálkodási Kft.
I. kötvény elnevezéső kötvényt bocsátott ki, melyet kizárólag az ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan
Mőködı Részvénytársaság (Cg: 01-10-0410054) jegyzett le.
VI.3.1.2. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy
i.
ii.

iii.

A fenti kötvény futamideje alatt társulási tagságukat folyamatosan fenntartják, a társulási
tagságot nem mondják fel;
Arra az esetre, ha az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság a
kötvény-kibocsátásból eredı fizetési kötelezettségét valamely tagönkormányzatnak felróható
okból nem teljesíti, az adott tagönkormányzat vagyoni hozzájárulásával arányos összeg erejéig
– a többi tagönkormányzattal nem egyetemlegesen – fizetési kötelezettséget vállal az ERSTE
Bank Hungary Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság javára,
A megvalósítani tervezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer projekt keretében felépülı hulladék-kezelı létesítmények üzemeltetési
jogát legalább a kötvény futamidejére a hatályos jogszabályoknak megfelelıen létrejött
megállapodás alapján a Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság részére engedi át.
Az üzemeltetési/közszolgáltatási szerzıdés a jelen Társulási Megállapodás 7. számú
melléklete.

VI.3.1.3. Tagok rögzítik, hogy a KA/KEOP projekt mőködtetésének forrását a Társulás jelen
megállapodás IV. fejezete szerinti közszolgáltatásokból származó bevétele biztosítja, a KA/KEOP
projekt CBA-jában becsült díjtételek és a projektbıl származó kalkulált jövedelemtermelı képesség
szerint. A közszolgáltatási tevékenységbıl származó jövedelem - a projekt fenntartható mőködtetése
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mellett -, fedezet kell hogy biztosítson a KA/KEOP projekt során megvalósuló/beszerzésre kerülı
hulladékgazdálkodási eszközrendszer felújítására, újrapótlására, rekonstrukciójára is, a projekt CBAjában meghatározott ütemterv szerint.
VI.3.1.4. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Hgt-ben és az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvényben (Ártörvény) meghatározottak szerint a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatások legmagasabb árát - helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva - a mindenkor
hatályos jogszabályi elıírások betartása mellett, a projekt CBA-jával összhangban, a KA/KEOP
projekt CBA-jában figyelembe vett teljes referencia-idıszakára a Társulási Tanács által
meghatározandó egységes elvek, területi díjkiegyenlítési módszer és díjkalkulációs séma/díjképlet
alapján úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által mőködtetett
hulladékgazdálkodási rendszer szakszerő és magas színvonalú mőködtetéséhez, karbantartásához,
újrapótlásához és az indokolt mértékő fejlesztéséhez szükséges források fedezetét.
VI.3.1.5. A Társulás tag önkormányzatainak képviselı-testületei visszavonhatatlan kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Társulási Tanács által részükre elıterjesztett - üzemeltetési/közszolgáltatási
szerzıdésben rögzítettek szerint készült - közüzemi szolgáltatási díjjavaslatot elfogadják, és mint
árhatóság, helyi önkormányzati rendeletalkotási jogkörükben eljárva, legkésıbb a tárgyévet megelızı
év december 15. napjáig rendeletükben közzéteszik. E kötelezettségük megszegése jelen megállapodás
súlyos megsértésének minısül. A szerzıdésszegéssel összefüggésben a szerzıdésszegı félnél, a
Társulásnál, vagy a szerzıdésszegésben vétlen félnél felmerülı bármilyen hátrányos
jogkövetkezményekért a szerzıdésszegı fél teljes körő helytállással tartozik.
VI.3.1.6. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ıket terhelı fizetési kötelezettségüknek
határidıben eleget tesznek. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli
értesítésében foglalt határidıre az esedékes önerı vagy egyéb hozzájárulás rendelkezésre bocsátását
elmulasztják, a Társulás székhely önkormányzata a fizetési határidıt követı 15. naptól a fizetési
kötelezettséget nem teljesítı önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás
alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a
tagok kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a székhely-önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely-önkormányzat kijelölésérıl dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségeit határidıben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esik. A
fizetésre kötelezett a késedelembe esés idıpontjától kezdve a Ptk. 301/A.§-ában írt kamatot köteles
megfizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

VII. ÜZEMELTETÉS
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KA/KEOP
projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése – továbbiakban CBA – elveinek betartása melletti
üzemeltetésére, az alábbiak szerint:
Tagok a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott keretek között felhatalmazzák a Társulást
arra, hogy a KA/KEOP projekt keretében megvalósuló, a Társulás tulajdonába kerülı térségi
hulladékgazdálkodási rendszer egységes mőködtetése és a kapcsolódó közszolgáltatások ellátása
érdekében,a IV. fejezetben meghatározottak szerint alapított gazdálkodó szervezettel a Kbt.2/A.§ának elıírásait betartva, megkösse a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdést.
A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerzıdés 2009. december 31. napján az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft. közszolgáltatóval aláírásra került.
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Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató a Kbt. 2/A § alapján került kiválasztásra, alvállalkozókat a Kbt.
rendelkezéseinek figyelembe vételével, közbeszerzési értékhatárt meghaladó alvállalkozói szerzıdések
esetében csak közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen alkalmazhat.
VII.2. A közszolgáltatási szerzıdés keretében ellátandó települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatások:
az Ötv.-ben és a Hgt-ben meghatározottak szerint, a Társuláshoz mint megrendelıhöz
tartozó települések közigazgatási területein keletkezı települési szilárd hulladékok
regionális közszolgáltatás keretében történı teljes körő kezelése,
Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatási szerzıdés (7.sz.melléklet) II.
2. b)-c) pontjában megjelölt és a 4. mellékletben felsorolt létesítmények, eszközök
tekintetében a tényleges átadás-átvétel napjával, de legkésıbb a közszolgáltatás
végzéséhez szükséges hatósági engedélyek jogerıre emelkedésének napján köteles
megkezdeni.
Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatási szerzıdés mellékletben
meghatározott ütemezés szerint - a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerzıdések
hatályának megszőnését követıen, de legkésıbb a közszolgáltatás végzéséhez szükséges
hatósági engedélyek jogerıre emelkedésének napján - köteles megkezdeni.
A rekultivált területek utógondozásáról az érintett önkormányzatok a saját költségvetésük terhére
gondoskodnak.
A rekultivációhoz szükséges saját forrást a rekultivációban közvetlenül érintett települési
önkormányzatok biztosítják, az érintett pályázati konstrukció által elıírt mértékben, melynek
befizetési ütemét a Társulási Tanács határozza meg.
VII.3.A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó elıírások meghatározásánál a Társulás a
KA/KEOP projekt a CBA- és a jelen megállapodás 7. számú mellékletében foglalt
díjképzési/díjmegállapítási módszer figyelembe vételével jár el, melyet a közszolgáltatási szerzıdés
megkötésénél figyelembe vett.
VII.4. A KA/KEOP projektet mőködtetı térségi hulladékkezelı közszolgáltatót együttmőködési
kötelezettség terheli a projekt területén jelenleg érvényes közszolgáltatói szerzıdéssel rendelkezı és
már mőködı helyi hulladékkezelési közszolgáltatókkal. Az együttmőködés keretében az egyes
közszolgáltatókat terhelı kötelezı közszolgáltatási feladatok összehangolt ellátása mellett, a kijelölt
hulladékkezelı közszolgáltató - kizárólag a helyi közszolgáltatás színvonalas ellátása céljából jogosult KA/KEOP projekt keretében létrejött önkormányzati vagyon eszközrendszerének egyes
elemeit, díjazás ellenében – a Társulás és a regionális közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási
szerzıdésben tételesen nevesített – helyi közszolgáltatók használatába (bérbe) adni.
VII.5. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a térségi közszolgáltató által alkalmazandó
közszolgáltatási díj megállapításánál a költségtényezık között figyelembe veszik a kijelölt
közszolgáltató által a helyi közszolgáltatóktól beszedett és a Társulás részére továbbfizetett
eszközhasználati (bérleti) díjat.

VIII. ELİZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDİ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAINAK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelıen, ezen megállapodás keretei között az
alábbiak szerint mőködnek együtt::
VIII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen
megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített, a Tagokat terhelı kötelezettségek teljesítésére.
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VIII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen
együttmőködnek egymással.
VIII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit,
egységes fejlıdését szem elıtt tartva, a szerzıdésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban
annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer mőködését aktív tevékenységgel szolgálják,
közremőködnek a megvalósításban.
VIII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer
szerepét, a szerzıdésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított
felelısségi rendszert.
VIII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen
megállapodás XIII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetıség. Tagok elfogadják, hogy
esetleges felmondásuk a Társulás számára jelentıs hátránnyal is járhat, melyért teljes felelısséggel
tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelıen, teljes körően jótállni kötelesek.
VIII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU elıírások szerint járnak el, így
különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Hgt. és a
hatósági árszabályozás rendelkezéseire.
VIII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló
önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal
szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési igényüket.
VIII.8.. Ezen megállapodás elfogadása és aláírása a tagok részérıl egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban
foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé egyetemleges és
korlátlan felelısséggel tartoznak.
VIII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során elıtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történı
jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár
módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.
VIII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok
szolgáltatására, továbbá a már meglévı üzemeltetési és közszolgáltatási szerzıdéseik rendelkezésre
bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VIII.11. A Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.
VIII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok elıkészítésében, illetve a szükséges döntések
meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végzı Projektirodával
együttmőködnek:

•
•
•
•
•

VIII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
Amennyiben az szükséges, együttmőködési megállapodások megkötése az érintett települések
között;
A projekt kidolgozásáért felelıs szervezet részére megbízás adása;
A mőködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
A projekt teljes körő lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, számviteli és
adóügyi elszámolását és a tagokkal való belsı elszámolást is;
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•
•
•
•
•
•

Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerzıdések, megállapodások elıkészítése, adott esetben
megkötése.
VIII.12.2. Mőszaki területen:

A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerben a projekt megvalósításához szükséges létesítmények
létrehozását, illetve feladatok teljesítését tőzte ki célul, így különösen:
A KA projekt keretében:
Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán megvalósuló hulladékártalmatlanító
létesítmények és a hozzá tartozó gépek, berendezések, építmények
- Válogató: Nyíregyháza
- Komposztáló:
Nagyecsed, Kisvárda
- Győjtıszigetek:
Tagtelepüléseken 300 db
A KEOP 1.1.1. projekt keretében :
- mechanikai, biológiai kezelımő kialakítása a három hulladékkezelı központban,
- szelektív győjtési eszközpark (jármővek, edényzet) fejlesztése
A KEOP 2.3.0.. projekt keretében:
- önkormányzati és állami tulajdonban lévı hulladéklerakók rekultivációja.

IX. BELSİ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejőleg az alábbi szervezeti rendszerben
állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Pénzügyi Bizottság
4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda)
6. Szakmai Tanácsadó Testület
7. Közbeszerzési Bizottság
Tagok elfogadják, hogy a KA/KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a projekt
végrehajtásáért felelıs szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve
megvalósítása szempontjából érdeminek minısíthetı, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a
mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerzıdésben és a jelen
megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekrıl utólag a társulási Tagoknak,
és a Pénzügyi Bizottságnak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében
a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerzıdéstıl eltérı kötelezettségek keletkeznek, csak a
Társulási Tanács elızetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai
kötelezettséget vállalnak, hogy az ıket delegáló önkormányzatokat a döntésrıl tájékoztatják.
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Társulás
Projektgazda

Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

Pénzügyi Bizottság
(belsı ellenırzı
szerv)

Projektiroda
(projektmenedzsment)
IX.1. Társulási Tanács
A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok
képviselı-testületei által delegált önkormányzati képviselık, és/vagy polgármesterek összességébıl
áll.
Valamennyi tag egy képviselı delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselıt
visszahívhatja.
A társult önkormányzat szavazati arányát a megállapodás 6.számú melléklete tartalmazza.
A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
IX.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek, a pénzügyi bizottság tagjainak a
megválasztása, visszahívása,
b. a mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c. Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása,
d. döntés a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról, szükség szerint szakértıi
vélemények figyelembe vételével,
e. javaslat Tag kizárására, mely döntéshez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek
mindegyikének minısített többségével hozott határozata szükséges,
f. javaslat jelen társulási megállapodás módosítására, a döntéshez a Társulásban résztvevı
képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott határozata
szükségeltetik,
g. javaslat a Társulás megszőnésének elhatározására, a döntéshez a Társulásban résztvevı
képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott határozata szükséges,
h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés elsı félévi, és
éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási szerzıdések
megkötése,
j. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k. a projekt szerinti célkitőzések megvalósulásának, azok idıarányos állapotának elemzése
és értékelése,
l. a Tagok között felmerülı esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a
kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülı problémák körében,
m. a Támogatási Szerzıdés elfogadása, annak módosítása,
n. Alapítói/tulajdonosi jogok – az Áht 95/A.§, 100/N.§-ainak betartása melletti – gyakorlása
a KA/KEOP projekt eredményeként létrejövı vagyon üzemeltetését ellátó egyszemélyes
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gazdasági társaság vonatkozásában; a települési szilárd hulladék regionális szintő
ellátására irányuló hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötése és a szerzıdés
teljesítésének ellenırzése,
o. döntés minden olyan - a program célok megvalósításán kívüli – jogügylet megkötésérıl,
amelyben a Társulás 250.000.000,-Ft-ot, azaz Kettıszázötvenmillió Forintot meghaladó
mértékben vállal pénzügyi kötelezettséget,
p. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
q. a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet alapítása, megszőntetése, vezetı
tisztségviselıjének megválasztása, visszahívása; ezen gazdálkodó szervezet üzleti
tervének, éves beszámolójának elfogadása.
IX.1.2. A Társulási Tanács mőködése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthetı, ha a tagönkormányzatok képviselı-testületeinek
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselıjét, és a Társulási Tanács
alakuló ülése kimondta megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni, mely
alkalmak közül elsı alkalommal minden év március 31-ig kell összehívni. A Tanács ülését össze kell
hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend
egyidejő megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva azt az
illetékes Közigazgatási Hivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját
megelızıen legalább 15 nappal korábban. Sürgıs esetben ennél rövidebb idı is lehetséges, de csak a
tagok megfelelı értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı képviselık, vagy azok
szabályszerően meghatalmazott helyettes-képviselıje által képviselt szavazatok több mint fele az
ülésen jelen van.
Határozatképtelenség esetén az eredeti idıpontot követı 8 napon túli, de 30 napon belüli idıpontra
kell az újabb ülést összehívni.
A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító erejő
magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselı helyettesítésére, mely
meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb személyek meghívását.
Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal
nem rendelkeznek.
Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával döntenek.
A Tanács határozatait az Ötv.15.§-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezı érvényőek. A Társulási Tanács
tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekrıl kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy
postai úton) tájékoztatni az ıket delegáló önkormányzatokat.
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A Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülésen
résztvevı képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
szavazás számszerő eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvre a képviselı-testületek
ülésérıl szóló jegyzıkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzıkönyvet a
Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet az ülést
követı 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatalnak.
IX.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács Elnökét és 3 elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából 2/3-os többségi
szavazással választja meg határozott idıre.
Az elnök, az elnök-helyettesek megbízatása önkormányzati képviselıi tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok elıtt,
b. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
c. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves
beszámolójának elkészítésérıl,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetıvé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács
számára elıírt,
g. a Támogatási Szerzıdést és az egyéb szerzıdéseket, valamint azok módosításait a Társulás
nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselıik, a hatóságok,
közremőködı szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közremőködı bármely
érdekeltet,
i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések Tanácsa
felé. Aláírja a KA/KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel
kötendı szerzıdéseket.
Az elnök Társulással összefüggı feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása
mellett – jogosult szakértık igénybevételére, valamint segítı szervezet igénybevételére a Társulás
költségén. Az elnök tevékenységét segítı szervezet azonos a Projektirodával.
A Társulás elnöke a tıle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével
okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatása megszőnik:
- önkormányzati képviselıi/ polgármesteri tisztségének megszőnésével,
- az ıt delegáló önkormányzat által történı visszahívással,
- a Társulási Tanács által történı visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó
feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését
összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi
megbízatás nem szőnik meg.
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A Társulás elnökhelyetteseinek megbízatási idıtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatásuk esetén – a Társulás
Szervezeti és Mőködési Szabályzata által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel
helyettesítik a X. fejezetben foglaltak szerint.
IX.2. Projekt-menedzsment szervezet ( Projektiroda)
A Társulási Tanács a KA/KEOP projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátása
céljából projektmenedzsment szervezetet, azaz Projektirodát köteles mőködtetni. A Projektiroda
összetételére és mőködésére a KA/KEOP projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányához
közzétett útmutatóban leírtakat kell alkalmazni.
A Társulás tagjai felhatalmazták a Társulás Elnökét, hogy szerzıdést kössön a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-vel a Társulás
által megvalósítani kívánt programból eredı támogatási és finanszírozási kötelezettségek fennálltáig a
projektirodai feladatok ellátására azzal, hogy a támogatási és a finanszírozási kötelezettségek
megszőntét követıen az esetleges további együttmőködés tárgyában a Társulás Elnöke köteles a
Társulási Tanács döntését kérni. A projektirodai feladatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. látja el.
A Projektiroda mőködésének, és minden egyéb más, a KA/KEOP projekthez kapcsolódó
munkaszervezési feladatok fedezetéül kizárólag a Tagok által az un. elıkészítési költség címén,
mőködési célú pénzeszközátadás formájában realizált befizetett összeg és annak bármilyen jellegő
hozadékai, illetve ezen összegeken túlmenıen e célra különbözı pályázati alapokon nyert és egyéb
más pénzeszköz szolgál.
A Projektiroda éves feladattervét és az éves mőködésének költségeit a pénzügyi bizottság elızetes
véleménye figyelembevételével a Társulási Tanács hagyja jóvá.
A Projektiroda mőködését a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenırizni.
A Társulás biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megırzését a projekt lezárását
követı 10 évig.
A Projektiroda vezetıje felelıs a projekt végrehajtásáért, elırehaladásáért.
kötelezettségvállalási jogköre nem terjedhet túl a megbízásában megadott kereteken.

Aláírási,

IX.3. Pénzügyi Bizottság
A Társulási Tanács az Elnök elıterjesztése alapján háromévente 5 tagú Pénzügyi Bizottságot választ.
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének
ellenırzésérıl.
A pénzügyi bizottság feladat és hatásköre:
• a Társulás gazdálkodásának ellenırzése, melynek során jogosult a Társulás könyveibe betekinteni,
a Társulás pénztárát, áruállományát, szerzıdéseit és bankszámláját megvizsgálni.
• a Projektiroda munkájának ellenırzése,
• az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenırzése,
• a tagok elé terjesztendı jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményérıl beszámoló
készítése,
• a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
• a projekt bármely résztvevıjétıl felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
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A Pénzügyi bizottság tagjainak visszahívása, vagy az új tagok választása esetén az új tagok
megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól.
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha
jogszabályba, Társulási szerzıdésbe ütközı, vagy a Társulás érdekeit sértı intézkedést, mulasztást
tapasztal.
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Elnökhelyettesek.
A Társult önkormányzatok 10 %-ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban
meghatározott ellenırzést lefolytatni.
A pénzügyi bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a
jegyzıkönyvvezetı ír alá.
A pénzügyi bizottság eljárásának részletes rendjét a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata
tartalmazza.
IX.4. Szakmai Tanácsadó Testület
A Társulás a jelen Megállapodásban meghatározásra került feladatainak teljesítése érdekében tizenkét
tagból álló Szakmai Tanácsadó Testületet hoz létre, melynek tagjait az Elnök elıterjesztése alapján a
Társulási Tanács választja meg három évre.
A Szakmai Tanácsadó Testület tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása esetén, az
új tag megbízatása a Szakmai Tanácsadó Testület eredeti megbízatásának idıtartamáig tart.
A Társulási Tanács, valamint az Elnök és Elnökhelyettesek a Társulás mőködése során felmerülı, és
általuk lényegesnek minısített szakmai kérdés megvitatása érdekében a Szakmai Tanácsadó
Testülethez fordul.
IX.5. Közbeszerzési Bizottság
A Társulás a jelen Megállapodásban foglalt feladatainak megvalósítása során lefolytatásra kerülı
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos véleményezési és konzultációs feladatok ellátására öt fıbıl álló
Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
A Közbeszerzési Bizottság tagjait az Elnök elıterjesztése alapján a Társulási Tanács választja meg
három évre terjedı idıtartamra.
A Közbeszerzési Bizottság tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása esetén, az új
tag megbízatása a Közbeszerzési Bizottság eredeti megbízatásának idıtartamáig tart.
A Közbeszerzési Bizottság mőködésére vonatkozó részletes szabályokat a Társulás közbeszerzési
szabályzata tartalmazza.

X. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt általános képviseleti
jogkörrel felruházva – a IX.1.3. pontban foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában
meghatározott helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy
kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkezı másolatok hitelesítése oly módon történik,
hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai
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vonatkozásában a géppel, vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök
teljes nevét aláírás-bélyegzıvel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegzı
mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.
Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzıvel történı hitelesítés részletes eljárási rendjét és az aláírásbélyegzı használatának szabályait az önkormányzati társulás Szervezeti- és Mőködési Szabályzata
tartalmazza.

XI. A TÁRSULÁS ELLENİRZÉSI RENDJE
A Társulás tagjai a Társulás mőködését – a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint –
célszerőségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenırizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselıtestületének beszámol a Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél
megvalósulásáról. A Társulási Tanács tagjai képviselı-testületeiknek beszámolnak a társulási
tanácsban végzett tevékenységükrıl.
A Társulás tagja az általa választott képviselıt visszahívhatja.

XII. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.

XIII. A TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok e társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállalnak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggı felelısségi szabályokat.

XIII.1. A megállapodás felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel
és a KA/KEOP Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek.
Amennyiben a tag tagságát – a jelen társulási megállapodásban írtak ellenére – az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság által kibocsátott Észak- Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft. I. kötvény futamideje alatt felmondja, akkor a tag Társulásból történı
kilépése hatálybalépésének feltétele, hogy a kilépı tag tagsági jogviszonya megszőnésének napján a
Társulás (vagy a kötvény kibocsátó) fennálló tartozásából a tagra a Társulás javára teljesített vagyoni
hozzájárulásával arányos rész vonatkozásában az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel elszámolt.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzıdés aláírását követı három évig, és amennyiben
a KA/KEOP projekt beruházási I. szakasz jelen szerzıdés aláírását követı három éven belül
megkezdıdik, a teljes beruházás lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerzıdés aláírásától számított három éven belül nem kezdıdik meg,
úgy a tagok a három éves határidı letelte után, ebbıl az okból is élhetnek felmondási jogukkal.
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A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a
képviselı-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival
közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a
támogatási szerzıdésben foglaltakat.
A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevı képviselı-testületek
mindegyikének minısített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása
érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és
alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a KA/KEOP
Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. A felmondást elhatározó döntés
meghozatalára és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendı önrész teljes összege a
Társulás velük szembeni jogszerő követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett elıkészítési
költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.
A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a
Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen kártérítési felelısséget Tagok szorosan
értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggı kárra vonatkoztatják.
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának
megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal
el kell számolni. A KA/KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére
történı kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a
Társulás kötelezı feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött
szerzıdés alapján - használati díj illeti meg.
XIII.2. Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelı határidı tőzésével felhívni a
teljesítésre.
Ha a tag a felhívás ellenére – a közölt határidın belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban
rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minısül a mőködési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása inkasszó eredménytelensége esetén, illetve a jelen megállapodás VI-VII. fejezetében
vállalt kötelezettségek megszegése.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az
esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII.3. Tagfelvétel
A Társuláshoz kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása céljából olyan
megyei, avagy megyehatáron túli önkormányzat képviselı testülete csatlakozhat, amely a jelen
társulási megállapodást magára nézve teljes mértékben kötelezınek ismeri el, és amellyel a mőszaki
kapcsolat már jelenleg is fennáll vagy kialakítható.
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A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselı-testületének
minısített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen
társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezıen ismeri el, elfogadja a
Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráesı költségvetési hozzájárulást biztosítja.
A Társuláshoz történı csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevı valamennyi
tagönkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozata és a KA/KEOP
projekt esetében a KA/KEOP Irányító Hatóság elızetes írásbeli hozzájárulása.

XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a minden Tag által történı aláírásának napján, ha ez nem egy idıben történik, a
legkésıbbi aláírás napján lép hatályba.
A Társulás megszőnik a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben
foglaltak szerint.
A Társulás megszőnése esetén a tagok a megszőnés idıpontjával bezáróan egymással elszámolni
kötelesek.
A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk
arányában tartoznak felelısséggel.

XV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körő lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi
jogi jellegen túlmenıen, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a
jogszabályi elıírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerzıdés céljául szolgáló
beruházás elınyeirıl.
Tagok a teljes pályázati és beruházási idıszakra 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).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülı szervezeti
rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elısegítése, 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.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil
szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal mőködése biztonságának
megırzésére is.
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XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján – más,
gazdaságilag nehéz helyzetben lévı tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos
elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait
és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat
terhelı mőködési hozzájárulás mértékérıl. A Tanács határozathozataláig, jelen szerzıdés aláírásával
tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére.
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KA/KEOP projekthez igényelhetı támogatás csak a
támogatási kérelem benyújtása elıtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhetı. Egyúttal
nyilatkoznak, hogy a VI. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem
benyújtásának idıpontjáig még nem kezdıdtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén,
60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselıket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerzıdés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken
kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes
hatályban fennmarad.
Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes.
A tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg
rendezni, ennek sikertelensége esetén a Nyíregyházi Városi Bíróság illetve értékhatártól függıen a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság döntésének vetik alá magukat.
Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KA/KEOP projekt megvalósításával
összefüggı hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az
államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény
(Számv.tv.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (Hgt.), és az e törvények
végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A fentiek szerint a jelen társulási megállapodást a tagok képviselıi – a tag önkormányzatok képviselıtestületeinek minısített többségi határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2010……………………..

Mellékletek: (Mellékletek felsorolása)
Jelen szerzıdés szerves részét képezik a szerzıdéshez csatolt alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: jelen megállapodás elfogadását tartalmazó képviselı-testületi határozat, a társult
önkormányzatok nevének és székhelyének felsorolásával,
2. számú melléklet: a Társulás tisztségviselıivel összefüggı nyilatkozatok
3. számú melléklet: a tagokat terhelı tagsági díj mértékét megállapító számítási mód,
4. számú melléklet: projekt leírás
5. számú melléklet: az egyes tagokat megilletı szavazati arányok megállapítása
6. számú melléklet: közszolgáltatási szerzıdés

24

1. számú melléklet
KIVONAT

Készült: ________________________________ Önkormányzat Képviselı-testületének
______. év _______ hó ____ napján ______ órai kezdettel megtartott ülésén készült
jegyzıkönyvbıl

______/2010.(__.__). Számú Képviselı-testületi határozat:
A Képviselı testület:
1. Kijelenti, hogy a Társulási Megállapodás és Alapító okirat tervezetét a
mellékletekkel együtt megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára
nézve kötelezınek ismeri el és felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás és Alapító Okirat aláírására.
2. Kijelenti, hogy a tagsági díj mértékét elfogadja és a társulás felé minden gazdasági
évben költségvetésének terhére megfizeti.
3. ________Önkormányzat Képviselı-testületét a társulásba (név , cím) polgármester
képviseli.”

Felelıs: polgármester
Határidı:_________________.
k.m.f.

______________________ sk.
Jegyzı

_________________________ sk.
Polgármester

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott, ……………………………………, születési hely: ………………….., születési idı:
………………………,
anyja
neve:
…………………………,
………………………………….. sz. alatti lakos a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás …………………………… tisztségébe történı
megválasztásomat elfogadom.
Jelen nyilatkozattal tanúsítom és kijelentem, hogy személyemre vonatkozóan mindenben
elfogadom az alább részletezésre kerülı feltételeket. A jelen nyilatkozat megtételével
megerısítem, és kijelentem, hogy megismerkedtem a jelen idıpontig rendelkezésre álló
információkkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási program
menedzselésével összefüggésben. E nyilatkozattal vállalom továbbá, hogy a felelısségi
körömbe tartozó feladatokat tisztességesen és megfelelı módon elvégzem.
Kijelentem, hogy független vagyok minden olyan féltıl, amely számára anyagi nyereséget
vagy bármilyen más elınyt hozhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási program megvalósítása. Legjobb tudomásom és hitem szerint nem létezik olyan
tény vagy körülmény, sem múltbeli, sem jelenlegi, sem olyan, a jelen nyilatkozat aláírásának
napján általam ismert tény vagy körülmény alapján a belátható jövıben esetlegesen felmerülı
tény vagy körülmény, mely megkérdıjelezhetné függetlenségemet bármely fél részérıl; és a
jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy ha a menedzselési folyamat
során az válik láthatóvá, hogy létezik vagy létrejött ilyen viszony, tény vagy körülmény, úgy
abban az esetben azonnal írásban jelzem ezt a Társulás Elnökének, és ezzel egyidejőleg
befejezem mindennemő részvételemet és közremőködésemet a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási program megvalósítási folyamatában, beleértve a
Projekttel kapcsolatos bármilyen döntés meghozatalától való távolmaradásomat is.
A jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy bizalmasan kezelek és megırzök minden olyan
információt vagy dokumentumot (a továbbiakban: bizalmas információk), melyet az értékelés
(pl.: a Társulás bármely szervének, tisztségviselıjének szakmai döntése, és/vagy a Projekt
megvalósítása érdekében lefolytatott bármely közbeszerzési eljárás elıkészítése és az
eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása, stb.) folytán vagy folyamán hoznak tudomásomra,
vagy amelyet ennek során fedezek fel, vagy magam készítek el, s vállalom, hogy ezek az
információk és dokumentumok csak a megvalósítás céljaira használhatók fel és semmilyen
formában, részben vagy egészben nem tehetık hozzáférhetıvé semmiféle harmadik fél
számára. A jelen nyilatkozat aláírásával ugyancsak vállalom, hogy nem tartok meg
másolatokat semmiféle birtokomba került írásbeli információról vagy mintáról.
A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a bizalmas információkat csak akkor
szabad bármilyen formában hozzáférhetıvé tenni bármely alkalmazott vagy szakértı számára,
ha vállalja, hogy aláírja, és önmagára nézve kötelezı érvényőnek ismeri el a jelen
nyilatkozatot. A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az abban foglaltak
megszegése esetén jogi és anyagi felelısséggel tartozom a Társulás irányában.

2. számú melléklet
Név
Beosztás
Intézmény/szervezet
Aláírás
Dátum
Elıttünk, mint tanúk elıtt:
1.)…………………………………………
2.)…………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….

3. számú melléklet
A tagokat terhelı tagsági díj mértékét megállapító számítási mód

Tagsági díj az alapítás évében:
Tagsági szavazatonként:

10.000,- Ft

Tagsági díj az alapítást követı években:
A lakosság létszámának arányában:

20,- Ft/fı/év

Tagsági díj 2010. január 1-tıl a
Társulás 20/2009. (XI.18.) számú határozata alapján:
A lakosság létszámának arányában:

30,- Ft/fı/év

4. számú melléklet
PROJEKTLEÍRÁS
Jelen társulási megállapodás hatálya az alábbi projektek megvalósítására, illetve fenntartására
terjed ki a társulási megállapodásban foglaltak szerint:
•

Fejlesztési projekt I. ütem (KA projekt)

•

Fejlesztési projekt II. ütem

•

Rekultivációs projekt

A projektek földrajzi területe és területi érintettsége a Társulási megállapodást elfogadó
települések közigazgatási területére terjed ki.

A FEJLESZTÉSI PROJEKT I. ÜTEMÉNEK (A TOVÁBBIAKBAN KA PROJEKT) LEÍRÁSA
A KA projekt keretében 2010 január 01-én megkezdte mőködését két új regionális
hulladéklerakó – Kisvárda, Nagyecsed -, míg a harmadik Nyíregyházán várhatóan 2010. II
félévben készül el.
A KA projekt szelektív győjtést szolgáló fejlesztéseinek megvalósításával 2010 III.
negyedévtıl a győjtıszigetek száma 300 db-al, a biohulladék győjtési rendszer 20.000 db
győjtıedénnyel, továbbá a begyőjtést végzı gépjármővek száma 4 db-al emelkedik.

Egység

A KA projektben építés alatt van a Nyíregyházi hulladékkezelı telepen 650.000 m3
kapacitású regionális hulladéklerakó és 1 db 25.000 tonna/év kapacitású válogatómő, míg a
Kisvárdai és a Nagyecsedi központban 1-1 db 7.000 tonna/év kapacitású komposzttelep. A
KA projekt eszközeit, létesítményeit az alábbi táblázat segítségével foglalhatjuk össze:

Leírás
Bio-hulladékgyőjtó edényzet ( 120 liter ) (db)
Hulladékgyőjtı-szigetek (3, egyenként
3
1,1 m ártartalú konténerrel)
Szállítójármővek

Nyíregyháza Összesen
0
20000
200
300

1

1

1

0
3

3

3

4

10

0

0

1

1

0
0

0
0

4427
1

4427
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

165000

165000

650000

980000

(db)

3

20 m befogadó képességő jármő az
ömlesztett települési szilárd hulladék
részére
Daruval felszerelt konténerszállító jármő
Válogató létesítmény
Hulladékválogató üzem (25 000 tonna/év)
Hulladékválogató technológia (25 000
tonna/év)
Bálázó (200 kg felett)
Homlokrakodó
Targonca
Hulladéklerakó-telep
Hulladéklerakó kapacitása

Nagyecsed
10000
50

(db)

3

20 m befogadó képességő jármú a
szeletíven győjtött hulladék részére

Kisvárda
10000
50

(db)
(db)
2

(m )
(db)
(db)
(db)
(db)
3

(m )

4. számú melléklet
A helyszín elıkészítése
Csurgalékvíz győjtı- és -kezelı rendszer
Kerítés
Mérlegház/recepció
Hídmérleg
Jármőmosó
Abroncsmosó
Kompaktor

38,3
1
1500
140
1
1
1
1

26,7
1
1500
30
1
1
1
1

38,1
1
1175
15
2
0
1
1

103,1
3
4175
185
4
2
3
3

43850
5,83

31500
5,25

8130
1,38

83480
12,46

1
1
1

1
1
1

0
0
1

2
2
3

(db)
(ha)

38,3

26,7

38,1

(db)

62

68

64

103,1
100
194

(ha)
(db)
(m)
2
(m )
(db)
(db)
(db)
(db)
2

Útépítés
Komposztáló telep
Komposztáló telep (7000 t/év)
Komposztáló technológia
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A FEJLESZTÉSI PROJEKT II. ÜTEMÉNEK LEÍRÁSA (A TERVEZETT MŐSZAKI TARTALOM , I. ÉS
II. ÜTEM EGYÜTTES MŐKÖDÉSE)
A KA projektben tervezett szelektív győjtési rendszernek csak egy kisebb hányada került az I.
ütemben, a nagyobb fejlesztések (edényzet, jármővek) a II. ütembe lettek átcsoportosítva.
Ezért a szelektív győjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben
kiépített Nyíregyházi válogatómő ellátására létesített 300 győjtısziget és a korábban már
létezı szelektív győjtési rendszer csupán a kapacitás mintegy egyharmadát biztosítja. A
tervezett bıvítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, mőanyag, fém, üveg), a
bomló szerves (bio) hulladékok (zöld és konyhai) és a veszélyes hulladékok győjtését is.
A szelektív győjtés fejlesztésére a következı koncepciót javasoljuk:
• csomagolóanyagok:
o házhoz-menı győjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) min. 90 ezer
háztartás, -győjtıjármővek
o győjtıszigetek fejlesztése a házhoz-menı győjtéssel nem érintett településeken
– edényzet és jármő
• zöldhulladék:
o Kisvárda és Nagyecsed körzetében - edényzet és jármőfejlesztés
o Nyíregyháza körzetében – edényzet és jármőfejlesztés
•

veszélyes hulladék
o veszélyes hulladék lomtalanításhoz jármőfejlesztés

A csomagolóanyag győjtés fejlesztése a következı:
• házhoz-menı győjtés 12 db 20m3-es győjtıjármő, 90 000 db 120 literes
szelektívgyőjtı edény
• győjtıszigetek: 200 db sziget és 2 db 20m3-es győjtıjármő
A zöldhulladék győjtés fejlesztéséhez
• Nagyecsed - Kisvárda térségében: 30 ezer db edény és 4 db jármő
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o Nyíregyháza térségében: 9,5 ezer db edény és 1 db jármő
Veszélyes hulladékgyőjtés
• A projekt területére 1 db veszélyes hulladékgyőjtı speciális jármő fejlesztése
Szelektív győjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése
A szelektív győjtésre a győjtıszigetek számának kiegészítésével, illetve a házhoz menı
szelektív hulladékgyőjtés bevezetésével nyújtunk lehetıséget. A győjtıszigeteken csak a
csomagolóeszközök hulladéka, illetve a velük együtt kezelhetı hulladékok győjthetık (együtt
hasznosítható hulladékok).
Győjtıszigetes győjtés
A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain (polgármesteri
hivatal, élelmiszerüzlet, iskola, vendéglı) győjtıszigeteket helyezünk el, amelyekben a
lakosság elkülönítetten győjtheti a papír-, mőanyag, illetve üveg hulladékot. A győjtıpontok
1,1 m3 térfogatú, mőanyagból vagy fémbıl készült edények, amelyek színei egyértelmően
jelölik a győjtendı hulladék fajtáját (kék-papír, sárga-mőanyag, zöld-üveg). A
győjtıszigeteket 3 db (1 db papír, 1 db mőanyag és 1 db üveg) 1.100 literes edények alkotják.
A győjtıpontok bedobó nyílása alkalmazkodik a győjtött hulladék fajtájához, így üveg,
valamint mőanyag hulladéknál kerek, papír hulladéknál pedig téglalap alakú. A győjtıpontok
ürítését tömörítılapos győjtıautó (papír, mőanyag), illetve speciális konténeres, 1100 literes
beemelıvel kialakított felépítménnyel rendelkezı, görgıs konténerszállító gépjármő (üveg)
végzi. Az összegyőjtött papír és mőanyag hulladékot a gépjármővek a válogatómőbe
szállítják, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása. A győjtıszigetes hulladékgyőjtés már
létezik a térségben, a beruházás ennek továbbfejlesztést jelenti.
A korábban meglévı 298 db győjtısziget mellé a KA projektben 300 db új, háromfrakciós
sziget került beszerzésre. A fenti győjtısziget mennyiséggel a városok lakótelepi része, illetve
a házhoz-menı győjtéssel nem érintett települések teljes egészében lefedésre kerültek. A
rendszer kiegészítésére, illetve a 8-10 éve telepített és idıközben leamortizálódott szigetek
pótlására további 150 db győjtıszigetet terveztünk.
Az eszközigény a következı:
o 150 db győjtısziget (150x3 db 1.100 l kerekes konténer)
o 2 db tömörítıs jármő
Házhoz-menı szelektív hulladékgyőjtés
A házhoz menı győjtés a papírra, társított anyagokra, mőanyagra, fémre, textilre terjed ki. A
lakosság a felsorolt hulladék fajtákat zsákban vagy külön edényben győjti. A közszolgáltató
rendszeres járattal e célra beállított jármővel szállítja be utóválogatásra a
hulladékgazdálkodási központba az anyagot. Az üveg győjtésére 1.100 literes közterületi
konténerek (győjtıpontok) kerülnek kihelyezésre. Az ürítést a győjtıszigetes üveghulladék
győjtıkkel közösen a speciális konténeres jármő végzi.
A jelenlegi győjtési mennyiségeket, illetve a győjtıszigetek fejlesztését követıen tervezett
begyőjtés figyelembe véve a házhoz-menı szelektív győjtéssel begyőjtendı hulladék
mennyisége 13.200 tonna (2016). Egy átlagos háztartásnál a hulladékmennyiségi és
összetételi adatok figyelembe vételével 216,4 kg (2016) papír, karton, mőanyag és fém
hulladék keletkezik. A győjtés elindítását követı felfutást figyelembe véve a reálisan
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visszagyőjthetı mennyiséget a keletkezı hasznosítható hulladék 25%-áról maximum a
keletkezı hulladék 70%-ára tervezzük. Így a házhoz-menı győjtéssel elérendı háztartások
száma mintegy 90 ezer db.
Az eszközigény a következı:
o 12 db tömörítıs jármő
o 90.000 db 120 literes szelektívgyőjtı edény
o 120 db 1.100 literes üveggyőjtı konténer
Bomló szerves hulladékok elkülönített győjtése
A bomló szerves hulladékok elkülönített begyőjtésének rendszerét szintén fejleszteni
szükséges. A meglévı 3 komposzttelep ellátására fıként Kisvárda és Nagyecsed térségében
szükséges a győjtéssel elért háztartások számának növelése. Az egy háztartásnál keletkezı bio
hulladék mennyisége 200,3 kg (2016), a begyőjtési kapacitást – a komposzttelepekre való
lakossági beszállítás és a már mőködı városi zöldterületi begyőjtés mennyiségének levonása
után – 5. 212 t-val kívánjuk fejleszteni. A vissza-győjtési mennyiséget, a győjtés elindítását
követı felfutást figyelembe véve 2016-ra a háztartásnál keletkezı bio hulladék 65%-ára
tervezzük. Így az elérendı háztartások száma 39.500 db.
Az eszközigény a következı:
o 5 db tömörítıs jármő
o 39.500 db 120 literes szelektívgyőjtı edény
Hulladékok lerakás elıtti elıkezelése
A begyőjtött vegyes maradék hulladék lerakás elıtti elıkezelését mindhárom körzetben
fejleszteni kell. A KvVM FI és az illetékes Felügyelıség részvételével tartott megbeszélésen
eldılt, hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is elıírja a lerakás elıtti
elıkezelést és a biohulladékok stabilizálását.
A megállapodás alapján, ebben a két központban egy minimális, nyílttéri elıkezelés
megfelelı.
Nyíregyházán a jogszabályi elıírások, illetve a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodás
támogatási stratégiájában” meghatározott elıírások teljesítéséhez szükséges az elıkezelés.
Mindhárom központ esetében a minimális elıkezelést javasolható. A rendszer elemei:
• nyílttéri aprítás (150-200 mm szemcseméret),
• fémleválasztás,
• magas biológiai anyag tartalmú hulladék leválasztása szitálással (szita lyukmérete 6080mm)
A két kisebb központban, tekintettel a kezelendı hulladék mennyiségére (Kisvárda–32.410 t,
Nagyecsed – 18.902 t, 2016) az elıkezelést mobil, diesel üzemő gépekkel, a nyíregyházi
központban (62.470 t, 2016) telepített, elektromos meghajtású gépekkel végezzük.
A technológia gépigénye:
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Gép
Aprító (telepített)
Aprító (mobil), mágneses leválasztóval
Szita (telepített)
Szita (mobil)
Mágneses szeparátor (telepített)
Szállítószalag rendszer
Vezérlés és kábelezés
Technológia szállítás, beépítés, próbaüzem
Homlokrakodó
Emelhetı fülkés, ip. gémes vál.m gép
Szállítójármő (erıgép) + 3 db billenı pótkocsi

Nyíregyháza
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
2

Kisvárda

Nagyecsed
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

Összesen
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
4

Az elıkezelés során leválasztott fém (1.756 t) értékesítlésre, míg a szita felsı frakció
(> 60-80 mm) közvetlen lerakásra (62.711 t – 2016), a magas biológiai anyag tartalmú
hulladék (< 60-80 mm) biológiai stabilizálásra (49.315 t), majd a stabilizált anyag lerakásra
kerül
Bomló, szerves hulladékeltérítés
Komposztálás
A szelektíven begyőjtött bio hulladékok komposztálását a meglévı 3 komposzttelepen
végezzük. A telepek fejlesztését jelen projektben nem tervezzük.
Stabilizálás
Az elıkezelés után leválasztásra kerülı magas bomló szerves anyag tartalmú frakció biológiai
stabilizálásra kerül. A stabilizálandó hulladék 2016-ra tervezett mennyisége a Nyíregyházi
központban 26.988 t, a Kisvárdai központban 14.102 t, a Nagyecsedi központban 8.224 t.
A stabilizálást a Kisvárdai és a Nagyecsedi központban nyílttéri, prizmás, forgatásos eljárással
valósítjuk meg. A stabilizálás folyamatában hasznosítjuk a KA projektben a komposzttelepek
kiszolgálására beszerzett komposztforgató berendezés, illetve a vontatását biztosító erıgép
szabad kapacitását.
Nagyecseden az elıkezelést és a stabilizálást a meglévı, megfelelı szilárd burkolattal, kiemelt
szegéllyel és csurgalékvíz medencével ellátott területen végezzük. Új felület kialakítása nem
szükséges, csupán a meglévı felület kisebb javításait kell elvégezni.
A Nyíregyházi központban a stabilizálást takart (szemipermiábilis membrán takaróval),
levegıztetett eljárással tervezzük.
Hulladék megelızés beruházásai
A KEOP 1.1.1. pályázati útmutató elıírásainak megfelelıen a projekt költségvetésének 5 %-át
a hulladék-megelızéssel kapcsolatos beruházásokra kell fordítani. Ez alapvetıen a házi
komposztálás elterjesztését, illetve a lakossági tudatformálást, tájékoztatást jelenti.
Házi komposztálás
A házi komposztálás lényege, hogy a lakosság az ingatlanjain a családi-házas, és az
üdülıövezetekben összegyőjtik a keletkezı biohulladékokat és a megfelelı eszközök és
ismeretek birtokában komposztálják a hulladékot és helyben hasznosítják. A beruházás
eszközigénye:
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o 14.296 db házi komposztáló beszerzése
Lakossági tudatformálás, PR
A projekt keretében az I. kommunikációs csomag megvalósítása szükséges, ennek költségét a
KEOP 1.1.1. projekt útmutató elıírásainak megfelelıen a beruházás költségeinek 1 %-ában
határozzuk meg.
Egyéb beruházási tételek
Egyéb beruházási tételként merül fel a projekt megvalósítással kapcsolatos egyéb
szolgáltatások költségei, amely az alábbi tételekbıl áll össze:
o Terület elıkészítés, régészeti megfigyelés, leletmentés
o Felügyelı mérnök költségei
o Projekt menedzsment költségek
o Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek
o Mőszaki tartalék
A TERVEZETT REKULTIVÁCIÓS PROJEKT MŐSZAKI LEÍRÁSA
A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezıdésének megakadályozása és a
környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervvel, illetve a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel térségi szinten
rekultiválni kell a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztetı régi, mőszakilag
nem megfelelı bezárt illetıleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakókat.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és
Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd-hulladék lerakókat érintı térségi szintő
rekultivációs program keretében ezen követelményeknek kíván eleget tenni.
A projektben pályázati feltételeknek megfelelı, önkormányzati és/vagy állami tulajdonban
lévı hulladéklerakók rekultivációja fog megtörténni. A rekultivációs munkák része a
monitoring és szükség esetén a gázkezelı rendszer kialakítása is.
A rekultiváció a jogerıs hatósági engedélyek szerinti tartalommal valósul meg.
A projekt keretében - amennyiben valamennyi pályázati feltételnek megfelelnek - az alábbi
lerakók kerülnek rekultiválásra:
Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Település

Engedély sz.

Ajak

6042-8/2010

Anarcs

4607-6/2010

Apagy

5026-74/2010

Aranyosapáti

3076-5/2010

Baktalórántháza

3873-4/2010

Barabás

folyamatban

Balkány

5341-15/2010

Bátorliget

5342-5/2010

Beregsurány

5298-25/2010

Beregsurány

5298-25/2010

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Berkesz

901-3/2010

Beszterec

420-1/2008

Botpalád

5344-9/2010

Bököny

5343-4/2010

Buj

4129-5/2010

Cégénydányád

6934-8/2010

Cigánd

5727-4/2010

Csaroda

6935-7/2010

Császló

5345-5/2010

Csengerújfalu

5346-5/2010

Dámóc

99-4/2010
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Demecser régi

5296-8/2010

Dombrád

6043-6/2010

Encsencs

6937-9/2010

Érpatak

6938-31/2010

Fábiánháza

6939-4/2010

Fehérgyarmat

folyamatban

Fülesd

6941-5/2010

Gacsály

5347-9/2010

Gávavencsellı

632-2/2010

Géberjén

5348-8/2010

32 Gégény

4602-5/2010

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Gemzse

5169-32/2010

Gyulaháza

5893-13/2010

Gyügye

6942-7/2010

Gyüre

4604-9/2010

Hermánszeg

6943-5/2010

Hetefejércse

4403-4/2010

Hodász

5349-6/2010

Ibrány régi

3613-5/2010

Ilk

4605-5/2010

Jánkmajtis

5350-4/2010

Jármi

6944-7/2010

Jéke

4750-5/2010

Kállósemjén

7088-4/2010

Kálmánháza

5351-7/2010

Kántorjánosi

6996-4/2010

Kék

4884-6/201

Kékcse

3521-7/2010

Kemecse

7544-13/2010

Kisléta régi

6945-9/2010

Kisléta új

6947-5/2010

Kisrozvágy

104-4/2010

Kisvárda

6948-6/2010

Kisvarsány

3774-7/2010

Kisszekeres

5352-4/2010

Kölcse I.

5357-4/2010

Kölcse II.

6950-7/2010

Lácacséke

folyamatban

Laskod

2933-5/2010

Levelek

4127-6/2010

Lövıpetri

2938-6/2010

Magy

5168-18/2010

Máriapócs

6954-4/2010

Mátészalka

5443-9/2010

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Méhtelek

6952-5/2010

Mérk

5358-4/2010

Mezıladány

3533-3/2010

Milota

7089-12/2010

Nábrád

7090-6/2010

Nagycserkesz

642-2/2010

Nagydobos

6830-15/2010

Nagyecsed

6955-5/2010

Nagyhalász régi

2934-6/2010

Nagykálló régi

folyamatban

Nagykálló új

folyamatban

77 Nagyrozvágy

5608-4/2010

78 Nagyszekeres

6961-5/2010

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Nagyvarsány

2998-6/2010

Napkor

5299-4/2010

Nemesborzova

6963-4/2010

Nyírbátor

folyamatban

Nyírbéltek

6964-6/2010

Nyírbogát

6968-23/2010

Nyírbogdány

4598-7/2010

Nyírcsaholy

6960-7/2010

Nyírcsászári

6965-4/2010

Nyírderzs

5359-6/2010

Nyírgelse

6966-6/2010

Nyíregyháza Oros

90 I., II.A és B
91 Nyírgyulaj
92 Nyíribrony

4883-6/2010

93 Nyírjákó

3775-5/2010

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

folyamatban
6990-6/2010

Nyírkarász

5611-6/2010

Nyírkáta

6989-7/2010

Nyírkércs

3647-4/2010

Nyírlövı

folyamatban

Nyírlugos

6988-5/2010

Nyírmada

3232-7/2010

Nyírmeggyes

6987-7/2010

Nyírmihálydi

6985-11/2010

Nyírparasznya

3646-5/2010

Nyírtass

4882-11/2010

Nyírtét

5609-7/2010

Nyírtura

644-5/2010

Nyírvasvári

6984-6/2010
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Ófehértó

5360-5/2010

Olcsva

900-6/2010

Ópályi

6983-6/2010

Ököritófülpös

6981-3/2010

Ömböly

6982-6/2010

İr

6980-4/2010

Panyola

6979-4/2010

Pap

4196-10/2010

Papos
Pátroha

5361-4/2010
4195-5/2010

117 Penészlek

6978-4/2010

118 Petneháza

5027-7/2010

119 Piricse

6977-6/2010

120 Pócspetri

6976-4/2010

121 Porcsalma

6975-10/2010

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Pusztadobos

3184-6/2010

Rakamaz

899-5/2010

Ramocsaháza

8414-13/2010

Rétközberencs

6646-4/2010

Ricse

6496-3/2010

Rohod

2936-6/2010

Rozsály

6974-8/2010

Semjén

6499-2/2010

Sényı

3872-6/2010

Szabolcs

643-2/2010

Szabolcsbáka

5170-25/2010

Szabolcsveresmart

5297-5/2010

Szamossályi

6973-14/2010

Szamostatárfalva

5369-6/2010

Szamosszeg

5362-35/2010

Székely

6829-9/2010

Tarpa

6163-5/2010

Terem

5368-6/2010

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Tiborszállás

5364-7/2010

Tímár

6162-13/2010

Tiszabecs

6972-9/2010

Tiszacsécse

6971-3/2010

Tiszadada

folyamatban

Tiszadob

folyamatban

Tiszaeszlár

folyamatban

Tiszakanyár

6164-6/2010

Tiszakarád

6501-2/2010

Tiszakerecseny

4603-16/2010

Tiszakóród

6970-8/2010

Tiszalök

8394/04/2010

Tiszanagyfalu

8418/11/2010

Tiszaszalka

3074-4/2010

Tiszatelek

903-3/2010

Tiszavasvári

475/20/2009

156 Tornyospálca I.

6831-8/2010

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

4600-6/2010

Tornyospálca II.
Túristvándi
Tyukod
Újdombrád

5363-5/2010
6969-10/2010
904-3/2010

Újfehértó

11508-14/2008

Újkenéz

5894-21/2010

Ura

6967-6/2010

Vaja

6041-3/2010

Vásárosnamény

6962-8/2010

Vasmegyer

4327-5/2010

Zajta

6959-5/2010

Zemplénagárd I.

7747-2/2010

Zemplénagárd II.

7752-2/2010

ALÁÍRÁSI ÍV

Sorszám

Önkormányzat megnevezése

5. számú melléklet

Szavazati arány

1

Ajak Nagyközség Önkormányzata

66

2

Anarcs Község Önkormányzata

33

3

Apagy Község Önkormányzata

39

4

Aranyosapáti Község Önkormányzata

35

5

Baktalórántháza Város Önkormányzata

70

6

Balkány Város Önkormányzata

113

7

Balsa Község Önkormányzata

16

8

Barabás Község Önkorányzata

14

9

Bátorliget Község Önkormányzata

13

10

Benk Község Önkormányzata

8

11

Beregdaróc Község Önkormányzata

14

12

Beregsurány Község Önkormányzata

9

13

Berkesz Község Önkormányzata

16

14

Besenyıd Község Önkormányzata

12

15

Beszterec Község Önkormányzata

19
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Szavazati arány

16

Biri Község Önkormányzata

24

17

Bököny Község Önkormányzata

55

18

Botpalád Község Önkormányzata

10

19

Buj Község Önkormányzata

42

20

Cégénydányád Község Önkormányzata

12

21

Cigánd Város Önkormányzata

53

22

Csaholc Község Önkormányzata

9

23

Csaroda Község Önkormányzata

11

24

Császló Község Önkormányzata

6

25

Csegöld Község Önkormányzata

12

26

Csenger Város Önkormányzata

88

27

Csengersima Község Önkormányzata

12

28

Csengerújfalu Község Önkormányzata

15

29

Dámóc Község Önkormányzata

7

30

Darnó Község Önkormányzata

3
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Szavazati arány

31

Demecser Város Önkormányzata

75

32

Döge Község Önkormányzata

37

33

Dombrád Város Önkormányzata

70

34

Encsencs Község Önkormányzata

35

35

Eperjeske Község Önkormányzata

21

36

Érpatak Község Önkormányzata

30

37

Fábiánháza Község Önkormányzata

31

38

Fehérgyarmat Város Önkormányzata

148

39

Fényeslitke Község Önkormányzata

40

40

Fülesd Község Önkormányzata

8

41

Fülpösdaróc Község Önkormányzata

6

42

Gacsály Község Önkormányzata

14

43

Garbolc Község Önkormányzata

2

44

Gávavencsellı Nagyközség
Önkormányzata

66

45

Géberjén Község Önkormányzata

10
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Szavazati arány

46

Gégény Község Önkormányzata

34

47

Gelénes Község Önkormányzata

10

48

Gemzse Község Önkormányzata

14

49

Geszteréd Község Önkormányzata

31

50

Gulács Község Önkormányzata

16

51

Gyıröcske Község Önkormányzata

2

52

Gyırtelek Község Önkormányzata

29

53

Gyügye Község Önkormányzata

4

54

Gyulaháza Község Önkormányzata

34

55

Gyüre Község Önkormányzata

21

56

Hermánszeg Község Önkormányzata

5

57

Hetefejércse Község Önkormányzata

5

58

Hodász Nagyközség Önkormányzata

59

59

Ibrány Város Önkormányzata

114

60

Ilk Község Önkormányzata

20

4

Aláírás
P.H.

ALÁÍRÁSI ÍV

Sorszám

Önkormányzat megnevezése

5. számú melléklet

Szavazati arány

61

Jánd Község Önkományzata

18

62

Jánkmajtis Község Önkormányzata

29

63

Jármi Község Önkormányzata

22

64

Jéke Község Önkormányzata

12

65

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

68

66

Kálmánháza Község Önkormányzata

35

67

Kántorjánosi Község Önkormányzata

37

68

Kék Község Önkormányzata

34

69

Kékcse Község Önkormányzata

28

70

Kemecse Város Önkormányzata

83

71

Kérsemjén Község Önkormányzata

5

72

Kisar Község Önkormányzata

18

73

Kishódos Község Önkormányzata

1

74

Kisléta Község Önkormányzata

32

75

Kisnamény Község Önkormányzata

6
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Szavazati arány

76

Kispalád Község Önkormányzata

9

77

Kisrozvágy Község Önkormányzata

4

78

Kisszekeres Község Önkormányzata

9

79

Kisvárda Város Önkormányzata

300

80

Kisvarsány Község Önkormányzata

17

81

Kocsord Község Önkormányzata

51

82

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

23

83

Komlódtótfalu Község Önkormányzata

2

84

Komoró Község Önkormányzata

24

85

Kömörı Község Önkormányzatata

10

86

Kótaj Község Önkormányzata

75

87

Lácacséke Község Önkormányzata

7

88

Laskod Község Önkormányzata

18

89

Levelek Nagyközség Önkormányzata

48

90

Lónya Község Önkormányzata

14
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Szavazati arány

91

Lövıpetri Község Önkormányzata

8

92

Magosliget Község Önkormányzatata

4

93

Magy Község Önkormányzata

17

94

Mánd Község Önkormányzata

5

95

Mándok Község Önkormányzata

74

96

Máriapócs Város Önkormányzata

36

97

Márokpapi Község Önkormányzata

8

98

Mátészalka Város Önkormányzata

312

99

Mátyus Község Önkormányzata

6

100

Méhtelek Község Önkormányzata

12

101

Mérk Község Önkormányzata

38

102

Mezıladány Község Önkormányzata

17

103

Milota Község Önkormányzata

14

104

Nábrád Község Önkormányzata

16

105

Nagyar Község Önkormányzata

12
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Szavazati arány

106

Nagycserkesz Község Önkormányzata

32

107

Nagydobos Község Önkormányzat

39

108

Nagyecsed Város Önkormányzata

122

109

Nagyhalász Város Önkormányzata

99

110

Nagyhódos Község Önkormányzata

2

111

Nagykálló Város Önkormányzata

178

112

Nagyrozvágy Község Önkormányzata

12

113

Nagyszekeres Község Önkormányzata

9

114

Nagyvarsány Község Önkormányzata

25

115

Napkor Község Önkormányzata

62

116

Nemesborzova Község Önkormányzata

2

117

Nyírbátor Város Önkormányzata

226

118

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

50

119

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

55

120

Nyírbogdány Község Önkormányzata

50
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Szavazati arány

121

Nyírcsaholy Község Önkormányzata

37

122

Nyírcsászári Község Önkormányzata

20

123

Nyírderzs Község Önkormányzata

11

124

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

125

Nyírgelse Község Önkormányzata

20

126

Nyírgyulaj Község Önkormányzata

35

127

Nyíribrony Község Önkormányzata

19

128

Nyírjákó Község Önkormányzata

16

129

Nyírkarász Község Önkormányzata

40

130

Nyírkáta Község Önkormányzata

29

131

Nyírkércs Község Önkormányzata

14

132

Nyírlövı Község Önkormányzata

12

133

Nyírlugos Város Önkormányzata

51

134

Nyírmada Nagyközség Önkormányzata

78

135

Nyírmeggyes Község Önkormányzata

46

1995
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136

Nyírmihálydi Község Önkormányzata

33

137

Nyírparasznya Község Önkormányzata

16

138

Nyírpazony Község Önkormányzata

53

139

Nyírpilis Község Önkormányzata

12

140

Nyírtass Község Önkormányzata

36

141

Nyírtelek Város Önkormányzata

120

142

Nyírtét Község Önkormányzata

19

143

Nyírtura Község Önkormányzata

29

144

Nyírvasvári Község Önkormányzata

33

145

Ófehértó Község Önkormányzata

45

146

Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata

34

147

Olcsva Község Önkormányzata

12

148

Olcsvaapáti Község Önkormányzata

6

149

Ömböly Község Önkormányzata

8

150

Ópályi Község Önkormányzata

50

Szavazati arány
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Szavazati arány

151

İr Község Önkormányzata

23

152

Panyola Község Önkormányzata

11

153

Pap Község Önkormányzata

30

154

Papos Község Önkormányzata

14

155

Paszab Község Önkormányzata

22

156

Pátroha Község Önkormányzata

49

157

Pátyod Község Önkormányzata

11

158

Penészlek Község Önkormányzata

18

159

Penyige Község Önkormányzata

13

160

Petneháza Község Önkormányzata

33

161

Piricse Község Önkormányzata

31

162

Pócspetri Község Önkormányzata

31

163

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata

46

164

Pusztadobos Község Önkormányzata

22

165

Rakamaz Város Önkormányzata

86
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Szavazati arány

166

Ramocsaháza Község Önkormányzata

25

167

Rápolt Község Önkormányzata

3

168

Rétközberencs Község Önkormányzata

20

169

Révleányvár Község Önkormányzata

11

170

Ricse Község Önkormányzata

33

171

Rohod Község Önkormányzata

22

172

Rozsály Község Önkormányzata

13

173

Semjén Község Önkormányzata

7

174

Sényı Község Önkormányzata

23

175

Sonkád Község Önkormányzata

12

176

Szabolcs Község Önkormányzata

7

177

Szabolcsbáka Község Önkormányzata

21

178

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata

29

179

Szakoly Község Önkormányzata

48

180

Szamosangyalos Község Önkormányzata

10
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181

Szamosbecs Község Önkormányzata

6

182

Szamoskér Község Önkormányzata

8

183

Szamossályi Község Önkormányzata

13

184

Szamosszeg Község Önkormányzata

34

185

Szamostatárfalva Község Önkormányzata

6

186

Szamosújlak Község Önkormányzata

7

187

Szatmárcseke Község Önkormányzata

26

188

Székely Község Önkormányzata

18

189

Szorgalmatos Község Önkormányzata

16

190

Tákos Község Önkormányzata

7

191

Tarpa Nagyközség Önkormányzata

40

192

Terem Község Önkormányzata

12

193

Tiborszállás Község Önkormányzata

18

194

Tímár Község Önkormányzata

24

195

Tiszaadony Község Önkormányzata

12

Szavazati arány
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Szavazati arány

196

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatata

18

197

Tiszabercel Község Önkormányzata

36

198

Tiszabezdéd Község Önkormányzata

34

199

Tiszacsécse Község Önkormányzata

5

200

Tiszacsermely Község Önkormányzata

10

201

Tiszadada Község Önkormányzata

41

202

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

56

203

Tiszaeszlár Község Önkormányzata

47

204

Tiszakanyár Község Önkormányzata

28

205

Tiszakarád Község Önkormányzata

42

206

Tiszakerecseny Község Önkormányzata

16

207

Tiszakóród Község Önkormányzata

14

208

Tiszalök Város Önkormányzata

102

209

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

12

210

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata

33
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Szavazati arány

211

Tiszarád Község Önkormányzata

9

212

Tiszaszalka Község Önkormányzata

16

213

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata

21

214

Tiszatelek Község Önkormányzata

25

215

Tiszavasvári Város Önkormányzata

226

216

Tiszavíd Község Önkormányzata

8

217

Tisztaberek Község Önkormányzata

11

218

Tivadar Község Önkormányzata

4

219

Tornyospálca Község Önkormányzata

45

220

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

43

221

Túristvándi Község Önkormányzata

13

222

Túrricse Község Önkormányzata

12

223

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata

55

224

Tyukod Nagyközség Önkormányzata

36

225

Újdombrád Község Önkormányzata

12
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Szavazati arány

226

Újfehértó Város Önkormányzata

227

227

Újkenéz Község Önkormányzata

17

228

Ura Község Önkormányzata

12

229

Uszka Község Önkormányzatata

5

230

Vaja Nagyközség Önkormányzata

61

231

Vállaj Község Önkormányzata

17

232

Vámosatya Község Önkormányzata

10

233

Vámosoroszi Község Önkormányzata

9

234

Vásárosnamény Város Önkormányzata

153

235

Vasmegyer Község Önkormányzata

27

236

Záhony Város Önkormányzata

79

237

Zajta Község Önkormányzata

8

238

Zemplénagárd Község Önkormányzata

16

239

Zsarolyán Község Önkormányzata

8

240

Zsurk Község Önkormányzata

13

241

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat

40
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