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melyet kötöttek 

 

 Elnevezés: Székhely: Képviseletében: 

1. Abaújvár Község Önkormányzata 3898 Abaújvár, 

Petőfi Sándor utca 4. 

Kecskeméti Zsolt 

polgármester 

2. Alsóberecki Község 

Önkormányzata 

3985 Alsóberecki,  

Kossuth Lajos utca 29. 

Emriné Bajnok Zita 

polgármester 

3. Alsóregmec Község  

Önkormányzata 

3989 Alsóregmec,  

Szabadság út 22. 

Leskó Miklós 

polgármester 

4. Baskó Község Önkormányzata 3881 Baskó,  

Fő utca 43. 

Gaburi Imre 

polgármester 

5. Bekecs Község Önkormányzata 3903 Bekecs, 

Honvéd utca 54. 

Dr. Bodnár László 

polgármester 

6. Bodroghalom Község  

Önkormányzata 

3987 Bodroghalom,  

Szabadság utca 89. 

Varga Balázs 

polgármester 

7. Bodrogkeresztúr Község  

Önkormányzata 

3916 Bodrogkeresztúr, 

Kossuth utca 85. 

Rozgonyi István 

polgármester 

8. Bodrogkisfalud Község  

Önkormányzata 

3917 Bodrogkisfalud, 

Kossuth Lajos út 65. 

Balogh Sándor 

polgármester 

9. Bodrogolaszi Község  

Önkormányzata 

3943 Bodrogolaszi,  

Fő utca 11. 

Kovács József 

polgármester 

10. Bózsva Község Önkormányzata 3994 Bózsva, 

Dózsa György út 21. 

Kovács Krisztina  

Mária polgármester 

11. Csobaj Község Önkormányzata 3927 Csobaj, 

Rákóczi utca 1. 

Ivanics Imre András 

polgármester 

12. Erdőbénye Község Önkormányzata 3932 Erdőbénye, 

Kossuth utca 31. 

Kántor Dezső 

polgármester 

13. Erdőhorváti Község  

Önkormányzata 

3935 Erdőhorváti,  

Kassai utca 98. 

Takács Gábor 

polgármester 

14. Felsőberecki Község  

Önkormányzata 

3985 Felsőberecki,  

Kossuth út 63. 

Horváth Tibor 

polgármester 

15. Felsőregmec Község  

Önkormányzata 

3989 Felsőregmec, 

Szabadság út 5. 

Horváth Ernő 

polgármester 

16. Filkeháza Községi Önkormányzat 3994 Filkeháza, 

Rózsa F. út 46. 

Szedlák Flórián 

polgármester 

17. Fony Község Önkormányzata 3893 Fony,  

Fő út 3. 

Ivancsó János Sándor 

polgármester 

18. Füzér Község Önkormányzata 3996 Füzér,  

Rákóczi út 2. 

Horváth Jenő 

polgármester 

19. Füzérkajata Községi Önkormányzat 3994 Füzérkajata,  

Dózsa György út 41. 

Lupták Lászlóné 

polgármester 

20. Füzérkomlós Községi  

Önkormányzat 

3997 Füzérkomlós, 

Dr. Molnár út 20. 

Mester András 

polgármester 

21. Füzérradvány Községi 

Önkormányzat 

3993 Füzérradvány, 

Táncsics Mihály út 11. 

Kiss Nándor Attila 

polgármester 

22. Girincs Község Önkormányzata 3587 Girincs,  

Petőfi Sándor út 1/a. 

Baráth László 

polgármester 

23. Golop Község Önkormányzata 3906 Golop, 

Fő út 1. 

Angelovics Helga 

polgármester 
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 Elnevezés: Székhely: Képviseletében: 

24. Gönc Város Önkormányzata 3895 Gönc,  

Kossuth utca 71. 

Vinter István 

polgármester 

25. Göncruszka Község  

Önkormányzata 

3894 Göncruszka,  

Fő út 83. 

Öchlsläger Zsoltné 

polgármester 

26. Györgytarló Község  

Önkormányzata 

3954 Györgytarló, 

Széchenyi út 7. 

Oláh István 

polgármester 

27. Háromhuta Község Önkormányzata 3936 Háromhuta, 

Rákóczi út 18. 

Verbovszki Károly 

polgármester 

28. Hejce Község Önkormányzata 3892 Hejce, 

Fő út 5. 

Lévai István 

polgármester 

29. Hercegkút Község Önkormányzata 3958 Hercegkút, 

Petőfi Sándor utca 110. 

Rák József 

polgármester 

30. Hernádszurdok Község  

Önkormányzata 

3875 Hernádszurdok,  

Rákóczi út 18. 

Gyermán János 

polgármester 

31. Hidasnémeti Község  

Önkormányzata 

3876 Hidasnémeti, 

Petőfi út 11. 

Becse Csaba 

polgármester 

32. Hollóháza Község Önkormányzata 3999 Hollóháza,  

Szent László út 15. 

Füzériné Odrobina 

Gabriella 

polgármester 

33. Karos Község Önkormányzata 3962 Karos,  

Szabadság tér 1. 

Dakos János 

polgármester 

34. Kéked Község Önkormányzata 3899 Kéked, 

Fő út 58. 

Maczega Márton  

polgármester 

35. Kenézlő Község Önkormányzata 3955 Kenézlő, 

Aradi utca 49. 

Horváth Ferenc 

polgármester 

36. Kesznyéten Község Önkormányzata 3579 Kesznyéten, 

Béke tér 17. 

Kecső Imre 

polgármester 

37. Kiscsécs Község Önkormányzata 3578 Kiscsécs,  

Dózsa György út 17. 

Balogh Mihály 

polgármester 

38. Kishuta Községi Önkormányzat 3994 Kishuta, 

Kossuth Lajos út 51. 

Kurtos Sándor 

polgármester 

39. Komlóska Község Önkormányzata 3937 Komlóska, 

Rákóczi út 27. 

Haluska Szilvia 

polgármester 

40. Kovácsvágás Községi  

Önkormányzat 

3992 Kovácsvágás,  

Fő utca 63. 

Sándor Endre 

polgármester 

41. Köröm Község Önkormányzata 3577 Köröm, 

Rákóczi Ferenc utca 11. 

Tóth Tibor 

polgármester 

42. Legyesbénye Község  

Önkormányzata 

3904 Legyesbénye, 

Rákóczi út 82. 

Lengyelné Bús Zita 

polgármester 

43. Mád Község Önkormányzata 3909 Mád,  

Rákóczi utca 50. 

Tatárka József 

polgármester 

44. Makkoshotyka Község  

Önkormányzata 

3959 Makkoshotyka, 

Kossuth utca 2. 

Kántor Ferenc 

polgármester 

45. Mezőzombor Község  

Önkormányzata 

3931 Mezőzombor, 

Árpád utca 11. 

Radó Béla 

polgármester 

46. Mikóháza Községi Önkormányzat 3989 Mikóháza,  

Szabadság utca 10. 

Gógh András 

polgármester 
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 Elnevezés: Székhely: Képviseletében: 

47. Mogyoróska Község  

Önkormányzata 

3893 Mogyoróska, 

Fő út 58. 

Hegedűs Zoltán 

polgármester 

48. Nagyhuta Községi Önkormányzat 3994 Nagyhuta, 

Petőfi Sándor út 10. 

Suták József 

polgármester 

49. Nyíri Község Önkormányzata 3998 Nyíri,  

Dózsa György út 2. 

Orbán József 

András polgármester 

50. Olaszliszka Község Önkormányzata 3933 Olaszliszka, 

Szent István út 5. 

Kerekes Attila 

polgármester 

51. Pálháza Város Önkormányzata 3994 Pálháza,  

Dózsa György utca 151. 

Szebeni Endre 

polgármester 

52. Pányok Község Önkormányzata 3898 Pányok, 

Fő út 35. 

Menyhért Gergő 

polgármester 

53. Prügy Község Önkormányzat 3925 Prügy, 

Kossuth Lajos utca 3. 

Csehely Richárd 

polgármester 

54. Pusztafalu Község Önkormányzata 3995 Pusztafalu,  

Fő út 68. 

Takács Viktor 

polgármester 

55. Rátkai Német Nemzetiségi 

Települési Önkormányzat 

3908 Rátka, 

Széchenyi tér 1. 

Tirk Sándorné 

polgármester 

56. Regéc Község Önkormányzata 3893 Regéc, 

Fő út 47. 

Bakos Ferenc 

polgármester 

57. Sárazsadány Község  

Önkormányzata 

3942 Sárazsadány, 

Fő út 50. 

Ender László 

polgármester 

58. Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, 

Rákóczi út 32. 

Aros János  

polgármester 

59. Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 

3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth Lajos tér 5. 

Szamosvölgyi Péter  

István polgármester 

60. Sima Község Önkormányzata 3881 Sima, 

Fő út 38. 

Bazin Géza 

polgármester 

61. Szegi Község Önkormányzata 3918 Szegi, 

Alkotmány utca 35/A. 

Trudics Andrea 

polgármester 

62. Szegilong Község Önkormányzata 3918 Szegilong, 

Dózsa György utca 74. 

Talárovics László 

polgármester 

63. Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs,  

Rákóczi út 89. 

Nyíri Tibor 

polgármester 

64. Taktabáj Község Önkormányzata 3926 Taktabáj, 

Kossuth út 1. 

Rézműves János 

polgármester 

65. Taktakenéz Község Önkormányzata 3924 Taktakenéz,  

Béke út 9. 

Molnár Tibor 

polgármester 

66. Taktaszada Község Önkormányzata 3921 Taktaszada,  

Kossuth utca 74. 

Filep András 

polgármester 

67. Tállya Községi Önkormányzat 3907 Tállya, 

Rákóczi út 34. 

Osika József 

polgármester 

68. Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, 

Fő út 61. 

Butta László 

polgármester 

69. Telkibánya Község Önkormányzata 3896 Telkibánya, 

Nagy út 2. 

Szabó Zoltán 

polgármester 

70. Tiszaladány Községi  

Önkormányzat 

3929 Tiszaladány, 

Kossuth utca 53. 

Dr. Liszkai Ferenc 

polgármester 
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 Elnevezés: Székhely: Képviseletében: 

71. Tiszalúc Nagyközség  

Önkormányzata 

3565 Tiszalúc, 

Kossuth tér 3. 

Siri Norbert 

polgármester 

72. Tiszatardos Község Önkormányzata 3928 Tiszatardos, 

Kossuth Lajos út 34. 

Kiss István 

polgármester 

73. Tokaj Város Önkormányzata 3910 Tokaj, 

Rákóczi út 54. 

Posta György 

polgármester 

74. Tolcsva Község Önkormányzata 3934 Tolcsva,  

Szabadság tér 16. 

Csoma Ernő 

polgármester 

75. Tornyosnémeti Község  

Önkormányzata 

3877 Tornyosnémeti, 

Gazdasor út 12. 

Vasas Tibor 

polgármester 

76. Vágáshuta Községi Önkormányzat 3992 Vágáshuta, 

Fő út 16. 

Csorba György 

Józsefné 

polgármester 

77. Vajdácska Község Önkormányzata 3961 Vajdácska, 

Fő utca 8. 

Ajtai Gábor 

polgármester 

78. Vámosújfalu Község  

Önkormányzata 

3941 Vámosújfalu, 

Csécsi Nagy Pál út 8. 

Jadlóczki Lajos 

polgármester 

79. Vilmány Község Önkormányzata 3891 Vilmány, 

Fő út 149. 

Batyi Béla 

polgármester 

80. Vilyvitány Község Önkormányzata 3991 Vilyvitány, 

Ady Endre út 2. 

Hörcsik József 

polgármester 

81. Viss Község Önkormányzata 3956 Viss, 

Kolozsvári út 28. 

Tamás János 

polgármester 

82. Zalkod Község Önkormányzata 3957 Zalkod, 

Petőfi út 30/A. 

Papp Gizella 

polgármester 

83. Zsujta Község Önkormányzata 3897 Zsujta,  

Fő út 29. 

Koncsol József  

polgármester 

 

valamint 2019. január 1-jével csatlakozó Tagok: 

 

84. Karcsa Község Önkormányzata 3963 Karcsa,  

Petőfi Sándor utca 11. 

Milinki László 

polgármester 

85. Pácin Község Önkormányzata 3964 Pácin,  

Fő utca 35. 

Gégény Zsuzsanna 

polgármester 

86. Sajóhídvég Község Önkormányzata 3576 Sajóhídvég, 

Rákóczi Ferenc utca 37. 

Török Gergely 

polgármester 

87. Taktaharkány Nagyközség  

Önkormányzata 

3922 Taktaharkány, 

Gépállomás út 4. 

Dr. Szemán Ákos 

polgármester 

 

a továbbiakban mint Tag(ok), Társulási Tag(ok), Társulás Tagja(i) vagy Társult 

Önkormányzat(ok), felek vagy szerződő felek 

 

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

Jelen okiratot aláíró felek Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés k) pontjában 

foglalt társulási szabadsággal élve, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. Fejezetében (87-95.§) foglalt előírások alapján, a Társult 

Önkormányzatok Képviselőtestületei által elfogadott, az alább megállapodott tartalommal, 

jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre a Társult Önkormányzatok kötelezően 

ellátandó feladatát képező hulladékgazdálkodási közfeladat teljesítése érdekében.  
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PREAMBULUM 

 

A Tagok felismerték, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat korszerű, a hulladéktörvény 

elveinek és előírásainak megfelelő ellátása indokolja, hogy ezen közfeladat érdekében – a 

Társulás létrehozásával és működtetésével – szorosan együttműködjenek, az 

együttműködésüknek jogi keretet adjanak.  

 

Tagok a Társulás létrehozásával közösen, egységes rendszerbe szervezve kívánják 

működtetni az ún. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, továbbá, különösen a 

Magyarország, valamint az Európai Unió támogatásával, és szükség esetén a Tagok saját 

erejének a felhasználásával óhajtják megvalósítani mindazon fejlesztéseket, amelyek 

biztosítják, hogy a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén megvalósuló 

hulladékgazdálkodás, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megfeleljen  

 

a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérsékelése, a természeti 

erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, 

hatékonyságának javítása, továbbá  

 

a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak a megelőzése, 

mennyiségének és veszélyességének csökkentése, valamint 

 

a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása és a nem hasznosuló, vissza 

nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása követelményének. 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1./ A Társult Önkormányzatok megállapítják, hogy az általuk alapított Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulást 2006. szeptember 11. napján 

aláírt (és 2007. december 31. napjával, továbbá 2009. május 15., valamint 2018. szeptember 

21. napjával módosított) társulási megállapodással hozták létre, és Társulásukat a Magyar 

Államkincstár 2006. december 22. napján (322 gazdálkodási formakóddal, 585851100 PIR 

azonosítószámmal) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte.  

 

2./ A Társulási Tagok felismerve, hogy  

 

a Társulási szerződésük megkötését követően a jogalkotó a 2013. január 1-jével hatályba 

léptette a hulladékgazdálkodási rendszer új szabályait hordozó, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényt (Ht-t), továbbá  

 

elfogadásra került és 2012. január 1-jével hatályba lépett Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló Mötv., mely törvény 146.§ (1) bek-e a Társult Önkormányzatok, 

illetve Képviselőtestületeik kötelezettségévé tette, hogy a hivatkozott törvény hatálybalépése 

előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat felülvizsgálják és a Mötv. kötelező 

rendelkezéseinek megfelelően módosítsák,  
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a Tagok megállapodnak, hogy társulási megállapodásukat a jelen okiratba foglalva és akként 

módosítják, hogy azt teljes egészében újraszövegezik (nováció) és egységes szerkezetbe 

foglalják.  

 

3./ Felek előzményként rögzítik, hogy a Társulás a hulladékkezelési közszolgáltatás 

működtetése körében 2012. évben közbeszerzési eljárás alapján a Társulási Tagok részére 

kiválasztotta a közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve a Tagok érdekében a 

Társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

4./ A Tagok megállapítják, hogy a Társulás a hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése 

körében az alább nevesített, az Európai Unió (Kohéziós Alap) és a Magyar Kormány által 

társfinanszírozott támogatási programokra/konstrukciókra nyújtott be, támogatási kérelmeket, 

azaz pályázatokat (továbbiakban: projekt(ek)nek is nevezve). 

 

A „KEOP-2.3.0/11 – A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 

programok elvégzése” konstrukció keretén belül elfogadást nyert és megvalósult a 

 

A) „Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén 

lévő felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, 1. szakasz” megnevezésű,  

KEOP-7.2.3.0-2008-0024 azonosítószámú projektje. (továbbiakban rövidítve: 

„Előkészítő Reku-projektnek” nevezve)  

 

B) „Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén 

lévő felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, 2. szakasz” megnevezésű,  

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0001 azonosítószámú projektje. (továbbiakban rövidítve: 

„Reku-projektnek” nevezve) 

 

C) „Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén 

lévő felhagyott 9 db hulladéklerakó rekultivációja”. megnevezésű KEOP 2.3.0/B/11-

2011-0001 azonosító számú projektje (továbbiakban rövidítve: „Kiegészítő Reku-

projektnek” nevezve)  

 

A „KEOP-7.1.1.1/09 ”, illetve a KEOP-1.1.1/11 konstrukció keretén belül elfogadást nyert és 

megvalósult a 

 

D) „Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” tárgyú, 

első fordulós szakaszára megnevezésű, 

KEOP-7.1.1.1/09/2010-0002 azonosítószámú projektje. (továbbiakban rövidítve: 

„Előkészítő Technológiai projektnek” nevezve) 

 

E) „Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” tárgyú, 

második fordulós szakaszára megnevezésű, 

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú projektje. (továbbiakban rövidítve: 

„Technológiai projektnek” nevezve) 

 

F) „Az Abaúj-Zempléni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” tárgyú eszközbeszerzésen és információtechnológia 

beszerzésen alapuló KEOP-1.1.1/C/13-2013-0003 azonosítószámú projektje. 

(továbbiakban rövidítve: „Technológiai továbbfejlesztés projektnek” nevezve) 
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A KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosítószámon elfogadásra került a 

 

G) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő hulladékgazdálkodási társulások által elnyert projekt 

(kedvezményezettek: Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és Hernád Völgye és Térsége 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás): 

 

H) Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a 

települési hulladék vonatkozásában című KEHOP-3.2.1 kódszámú pályázati felhívás 

keretében megvalósítani tervezett „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-

Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék 

előkezelő rendszerre. 

 

 

 

II. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

 

 

 

1./ A Társulás neve: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási  

Önkormányzati Társulás 

2./ Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 585851 

KSH statisztikai számjele:   15585857-3811-327-05 

 

Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 

 

381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

 

Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

049020  K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített  begyűjtése, szállítása, átrakása  

051040 Nem eszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051080 Hulladék újrahasznosítása 

053020  Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

 

3./ Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz. 

 

4./ Működési területe:  a Társult Önkormányzatok közigazgatási területe 

 

5./ Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

      3525 Miskolc, Városház tér 1. 
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III. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 

 

1./ A Társulás határozatlan időtartamra jön létre.  

 

2./ Tagok – az előzményekben feltárt támogatási megállapodásokra utalva – kiemelt érdeknek 

minősítik, hogy a Társulás legalább addig az időtartamig fennmaradjon, a Társult 

Önkormányzatok tagsági viszonyukat fenntartsák, ameddig a támogatott fejlesztésekre 

vonatkozó támogatási szerződésekben meghatározott ún. kötelező fenntartási időszak 

kitöltésre nem kerül, figyelemmel a fejlesztési projektekhez kapcsolódó költséghaszon 

elemzésekben rögzült referencia időszakra is.  

 

 

IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK 

 

1./ A Társult Önkormányzatok az Mötv. 41.§ (4) bek-ében foglalt felhatalmazás alapján – a 

jelen Társulási szerződés Képviselőtestületeik jóváhagyásával – a Társulásra ruházzák át az 

Mötv. 13.§ (1) bek. 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

közfeladatot.  

 

A Társult Önkormányzatokat terhelő kötelezően ellátandó közfeladat részét képezi a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése és általában 

hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése, szükség esetén közvetlen üzemeltetése.  

 

2./ A Ht-ra, mint ágazati jogszabályra utalva a Tagok a Társulás részére átruházott feladat- és 

hatáskörként azonosítják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése körében 

 

– a Ht. 33.§-a szerint eljárva a hulladékkezelési közszolgáltatók a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) szerinti vagy annak lehetséges mellőzésével 

történő kiválasztását, továbbá 

– a Ht. 34.§-a szerinti közszolgáltatási szerződés megkötését, a közszolgáltatási 

szerződésből fakadó jogok gyakorlását, kötelezettségek teljesítését.  

 

A Társulás jogosult és köteles a fenti egységes hulladékkezelési közszolgáltatás 

megvalósítása, megszervezése érdekében a szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárásokat 

lefolytatni és a közszolgáltatási, szolgáltatási szerződéseket megkötni oly módon, hogy a 

közszolgáltatás megfeleljen valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak, továbbá a 

támogatással megvalósult és/vagy megvalósuló beruházásokra vonatkozó támogatási 

szerződés előírásainak megfelelően biztosítsa a fenntarthatóságot. A közbeszerzési, beszerzési 

eljárásokat a Társulás Közbeszerzési Szabályzata szerint kell előkészíteni és lefolytatni.  

 

3./ A Társulás ellátja a Társult Önkormányzatokat terhelő hulladékgazdálkodási, illetve 

hulladékkezelési rendszer hatékony működéséhez szükséges indokolt fejlesztését, a célok 

megvalósításához szükséges beruházások szervezését, továbbá a Társult Önkormányzatok 

közigazgatási területén található felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultiválását.  

 

A Társulás által megvalósítandó fejlesztés elengedhetetlen célja, hogy a Társult 

Önkormányzatok hulladékgazdálkodása megfeleljen az Európai Parlament és Tanácsnak a 

hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelvnek, 
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illetve az irányelven alapuló Ht-nek, illetve annak végrehajtásáról szóló jogszabályoknak, az 

abban foglalt feltételeknek és előírásoknak. 

 

A Társulás feladatát képezi, hogy az ún. fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 

Magyarország és az Európai Unió által biztosított forrásokat azonosítsa, a fejlesztésekhez 

szükséges támogatási kérelmeket benyújtsa, a kedvező elbírálás esetén a támogatási 

szerződéseket megkösse, és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeket – a Társult 

Önkormányzatokkal együttműködve – teljesítse.  

 

3.1./ A Társulás megvalósította a Bevezető rendelkezések A) pontjában azonosított ún. 

„Előkészítő Reku-projektet”, melynek eredményeként: 

 

– Azonosításra kerültek a Társult Tagok közigazgatási területén található ún. felhagyott 

hulladéklerakók. 

– Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségtől beszerzésre kerültek az azonosított települési szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációjára és utógondozására vonatkozó hatósági engedélyek.  

– Meghatározásra kerültek azon rekultivációs műveletek, illetve a hozzárendelt tervezett 

költségek, melyeket a hatósági engedélyben előírtak szerint kell megvalósítani a 

rekultivációs folyamat részeként.  

– Az elvégzett előkészítési, illetve tervezési tevékenység eredményeként lehetővé vált 

az alább nevesített projektekre vonatkozó támogatási kérelem benyújtása.  

 

3.2./ A Társulás megvalósította a Bevezető rendelkezések B) pontjában azonosított ún. 

„Reku-projektet”. 

 

Ennek keretében a Társulás megköti a felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultivációjával 

kapcsolatos kivitelezési szerződést, lerakási megállapodást, ellenőrzi ezen ügyletek 

szabályszerű teljesítését, a folyósított támogatás és az esetlegesen szükséges sajáterő 

felhasználásával szerződésszerű teljesítés esetén az ellenértéket megfizeti, továbbá az 

egységes hulladékkezelési közszolgáltatás keretén belül ellátja a rekultivációt követő 

utógondozási feladatokat.  

 

3.3./ A Társulás megvalósította a Bevezető rendelkezések C) pontjában azonosított ún. 

„Kiegészítő Reku-projektet”.  

 

Ennek keretében a Társulás megköti a felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultivációjával 

kapcsolatos kivitelezési szerződést, lerakási megállapodást, ellenőrzi ezen ügyletek 

szabályszerű teljesítését, a folyósított támogatás és az esetlegesen szükséges sajáterő 

felhasználásával szerződésszerű teljesítés esetén az ellenértéket megfizeti, továbbá az 

egységes hulladékkezelési közszolgáltatás keretén belül ellátja a rekultivációt követő 

utógondozási feladatokat.  

 

3.4./ A Társulás megvalósította a Bevezető rendelkezések D) pontjában azonosított ún. 

„Előkészítő Technológiai Projektet”, melynek eredményeként elkészül az alább nevesített ún. 

„Technológiai Projekt” pályázati, kivitelezési alapjául szolgáló tervek, költséghaszon 

elemzések és maga a pályázati kérelem. 

 

3.5./ A Társulás megvalósította a Bevezető rendelkezések E) pontjában azonosított ún. 

„Technológiai Projektet”, melynek eredményeként átadásra és az egységes hulladékkezelési 



 11 

közszolgáltatásba bevonásra kerülnek a Projektre vonatkozó és a megkötendő támogatási 

szerződésben nevesített települési szilárdhulladék kezelését szolgáló létesítmények, így 

különösen hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvarok és egyéb, a hulladék előkezelését, illetve 

újrahasznosítását végző kezelőobjektumok, illetve eszközök az elfogadott „Előkészítő 

Technológiai Projektben” kidolgozottak szerint. 

 

3.6./ A Társulás megvalósította a Bevezető rendelkezések F) pontjában azonosított ún. 

„Technológiai Továbbfejlesztés Projektet”, melynek keretében átadásra kerülnek és az 

egységes hulladékkezelési közszolgáltatásba bevonásra kerülnek a Projektre vonatkozó és a 

megkötendő támogatási szerződésben nevesített települési szilárdhulladék kezelését szolgáló 

eszközök, így különösen a tömörítő-felépítményes gyűjtőjárművek, telepi kiszolgáló gépek, 

illetve további eszközök a Projektben kidolgozottak szerint.   

 

3.7. A Társulás megvalósítja a Bevezető rendelkezések G) pontjában azonosított és 

konzorciumban a kedvezményezett megyei társulásokkal megvalósítja a Bevezető 

rendelkezések H) pontjában azonosított projekteket. 

 

3.8./ Társulási Tagok már most megállapodnak, hogy a Társulás (a Társulási Tanács döntése 

alapján) jogosult a térség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztését elősegítő esetleges 

további támogatásokat igénybe venni, támogatási programokra pályázatokat benyújtani, 

feltéve, hogy a támogatott projektek megvalósításához esetlegesen szükséges „saját erő”, 

illetve „önerő” a projekt(ek) eredményeként létrejött hulladékgazdálkodási rendszer 

üzemeltetője által finanszírozható, azaz az Önkormányzatok ún. beruházási hányad 

megfizetésére a saját költségvetésük terhére elsődlegesen nem kötelezettek. (továbbiakban: 

saját döntésen alapuló projektek) 

 

A saját döntésen alapuló projektek esetében a Társulási Tanács köteles a támogatási szerződés 

megkötését megelőzően, kellő időben a célzott projektről feljegyzésben/memorandumban a 

Társult Önkormányzatokat írásban tájékoztatni, bemutatva az adott támogatási rendszert, a 

projekt megvalósításának célját, megvalósulásának idejét, a teljesült projekt során létrehozott 

hulladékgazdálkodási rendszert, illetve annak elemeit, az erre vonatkozó üzemeltetési döntést 

és a projekt esetleges saját erő igényének finanszírozási módját.  

 

3.9./ A Társulás kezdeményezi, ösztönzi, illetve javasolja, hogy a Társulás számára igénybe 

nem vehető és a Tagokat terhelő hulladékgazdálkodási közfeladat teljesítését érintő, a Társult 

Önkormányzatok és/vagy a Társulással szerződött közszolgáltató számára nyitott támogatások 

vagy saját erőből megvalósuló fejlesztések, beruházások megvalósuljanak. (továbbiakban: 

kapcsolódó projektek) 

A kapcsolódó projektek megvalósulása érdekében a Társulás saját vagyona terhére a 

beruházóval finanszírozási, szolgáltatási, illetve egyéb polgárjogi megállapodásokat köthet.  

 

 

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 

 

1./ Társulási Tanács 

 

1.1./ A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, a Társulási Tanácsban minden Tagnak 

egy képviselője van. 
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1.2./ A Társult Önkormányzatot képviselő tanácstagot a Társult Önkormányzat 

Képviselőtestülete – az adott Képviselőtestület tagjai közül – választja. (delegálás) 

 

1.3./ A módosított Társulási megállapodás alapján létesítendő Társulási Tanács alakuló ülését 

– a módosított Társulási megállapodás hatályossá válását követő 15 napon belül – a Társult 

Önkormányzatokat képviselő, az adott Képviselőtestület által delegált Társulási Tanács 

tagjainak korelnöke jogosult és köteles összehívni. (alakuló ülés) 

 

1.4./ Az alakuló ülésen – melyen a székhelyönkormányzat polgármestere elnököl – a Tanács 

jelenlévő tagjai 1/4-ének ajánlása (jelölése) alapján megválasztja a Társulás tisztségviselőit, 

azaz a Társulási Tanács elnökét, alelnökét, és a Társulási Tanács keretén belül működő 

állandó bizottság tagjait.  

 

1.5./ A választott tisztségviselők mandátuma a Társulási Tanács tisztújító ülésének a 

mandátumok tárgyában hozott döntéséig tart.  

A Társulási Tanács tisztújító ülést köteles tartani a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választását követő 90 napon belül. A tisztújító ülésekre a jelen 

fejezet 1-4. pontjában foglalt szabályozás, továbbá a Társulási megállapodás egyéb vonatkozó 

rendelkezései az irányadók.  

 

1.6./ A Társulási Tanács szükség szerint (rendkívüli) és legalább évente hat (rendes) ülést tart. 

 

 A tárgyév első negyedévében tartandó rendes ülés kötelező napirendi pontja a Társulás 

működéséről szóló beszámoló, illetve a zárszámadási határozat – az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-ában meghatározottak szerint – elfogadása. 

 

Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a 

Társulási Tanács korelnöke hívja össze.  

 

A Társulási Tanács üléseinek összehívására egyebekben a Mötv. 95.§ (3) bek-ben foglalt 

utaló szabályok alapján az önkormányzati képviselőtestület működésére vonatkozó Mötv. 

szabályai, különösen a Mötv. 44-45.§-ai az irányadók. 

 

1.7./ A Társulási Tanács ülésének összehívásáról a Tagok részére meghívót kell küldeni. A 

meghívó tartalmazza a tanácsülés napirendi pontjait és az esetleges előterjesztéseket. A 

meghívót az ülés napját megelőző 15 nappal korábban kell megküldeni a tagok részére. 

Bármely tag a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül jogosult további napirendi 

pont tárgyalását indítványozni, feltéve, hogy a pótindítványra vonatkozó javaslatát mindegyik 

Társult Taggal közölte.  

 

A meghívóban indokolt rendkívüli esetben – különösen, ha a Társulást fenyegető kár 

elhárítása érdekében szükséges – a meghívási időköz (15 nap) legkevesebb 8 napban is 

meghatározható.  

 

Az ülésen a meghívóban, illetve a pótindítványban közölt napirendi pontokon kívül egyéb 

napirendi pontokat tárgyalni nem lehet, kivéve, ha a Társulási Tanács ülésén valamennyi 

Társult Önkormányzat megjelent. 

 

1.8./ A Társulási Tanács ülésének összehívásával, napirendjével kapcsolatos nyilatkozatokat 

ajánlott küldeményként feladott levélben, vagy elektronikusan, e-mailben lehet közölni.  
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Ajánlott levél esetén a nyilatkozat a levél postai feladását követő 2. munkanapon, e-mail 

közlemény esetén a címzett elektronikus és automatikus visszaigazolásával közöltnek 

minősül.  

A postai küldeményeket a Társult Tag székhelyére, az e-maileket a Társult Tagnak a jelen 

okiratban vagy általa írásban bejelentett e-mail címre kell küldeni. 

 

1.9./ A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha legalább a szavazatok felével rendelkező 

képviselő jelen van.  

A javaslat elfogadásáról a Társulási Tanács ülésén jelenlévő tagok szavazatainak száma 

meghaladja a fele és az általuk képviselt települések lakosságszámának 1/3-a szükséges.  

A minősített többségű határozat meghozatalához legalább annyi Tag igen szavazata 

szükséges, amely eléri a Társulásban résztvevő Tagok szavazatának több mint a felét, és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

Minősített többséggel hozott határozat szükséges  

 

– a Társulásból történő kizárásról, 

– a Mötv. 95.§ (3) bekezdésére utalva mindazon esetekben, amikor a törvény minősített 

többségi határozat meghozatalát kötelezővé teszi, különösen a Mötv. 50.§-a szerint. 

 
Az egyes társult önkormányzatok lakosságszámát, szavazatszámát és egyéb azonosító adatait az 1. sz. 

melléklet tartalmazza  

A Tagot a vagyoni hozzájárulásra vonatkozó szabályok alkalmazásával minden 10 lakos szám 

után 1 szavazat illet meg. Töredék lakos szám esetén a szavazatszám megállapításánál a 

kerekítés szabályai az irányadók.  

 

1.10./ A Társulási Tanács döntéseit határozati formában hozza meg. A határozatokat a tárgyév 

elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.  

 

A Társulási Tanács határozatait általában nyílt szavazással hozza, titkos (írásos) szavazást kell 

tartani, ha a Társulási Tanács egyszerű többséggel hozott határozatával a tárgyi döntés 

meghozatalát megelőzően így rendelkezik, illetve ha a titkos szavazást jogszabály írná elő.  

 

1.11./ A Társulási Tanács hatásköre  

 

a) a Társulási Tanács elnökének, alelnöke, illetve a Társulási Tanács mellett működő 

bizottságok tagjainak a megválasztása, visszahívása; 

b) a Tagokat terhelő pénzügyi hozzájárulás éves mértékének a megállapítása; 

c) a Társulás költségvetésének a megállapítása, zárszámadásának az elfogadása; 

d) a Társulás tagjának kizárása; 

e) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása (SZMSZ); 

f) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

g) a Társuláshoz történő csatlakozás jóváhagyása; 

h) mindazon feladat- és hatáskörök, amelyek a Társulásra IV. fejezete szerint átruházott 

közfeladatok teljesítéséhez, gyakorlásához szükségesek, és amely feladat- és 

hatásköröket a jelen Társulási megállapodás más társulási szerv feladataként nem 

határoz meg, és amely feladat- és hatásköröket a Társulási Tanács által elfogadott 

SZMSZ más, társulási szervezet hatáskörébe nem utal. 
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Az a)-g) ponttal jelölt hatáskörök a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

 

1.12./ A Társulási Tanács szervezetére, működésére (ideértve a Társulási Tanács által 

létrehozott bizottságokat, valamint az ún. hivatali munkaszervezetet) vonatkozóan – a 

jogszabályi rendelkezések, illetve a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre 

nézve – SZMSZ-t alkot. 

 

1.13./ A jelen Társulási megállapodásban, illetve az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekre 

nézve a Társulási Tanács működésére – a Mötv. 95.§ (3) bekezdése szerint – egyebekben az 

önkormányzati képviselőtestületekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

 

 

2./ A Társulási Tanács bizottságai 

 

2.1./ A Társulási Tanács az alakuló ülésén, illetve a tisztújító ülésein megválasztja a Társulási 

Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtásuk szervezésére hivatott állandó bizottságok 

tagjait, tisztségviselőit. A Társulási Tanács bármely ülésén szükség esetén eseti bizottságot 

hoz létre, az erről szóló határozatban megjelöli az eseti bizottság feladat- és hatáskörét,  

működésének időtartamát, és megválasztja tagjait, tisztségviselőit.  

 

2.2./ Állandó bizottságként működik a Társulási Tanács Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) 

és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. 

 

2.3./ Az Elnökség 5-7 (öt-hét) tagból álló állandó bizottság, mely bizottságnak 

szükségszerűen tagja  

 

– a Társulási Tanács elnöke,  

– a Társulási Tanács alelnöke 

 

Az Elnökség többi tagját a Társulási Tanács választja azzal, hogy a szükségszerű tagokat is 

ideértve az Elnökség tagjainak több, mint felét a képviselőtestületek által delegált személyek 

közül kell megválasztani. 

 

2.4./ Az Elnökség a Társulási Tanács elnökével együttműködve ellátja mindazon feladatokat, 

amelyeket a jelen megállapodás kifejezetten az Elnökség hatáskörébe utal, továbbá ellátja 

mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a Társulási Tanács 

által elfogadott SZMSZ az Elnökség hatáskörébe utal, illetve feladataként határoz meg.  

 

2.5./ Az Elnökség a feladatainak ellátása érdekében a munkaszervezetként eljáró kijelölt 

polgármesteri hivatallal együttműködik, szükség szerint állandó vagy eseti megbízási 

jogviszonnyal a Társulás költségvetése alapján tevékenységi, szolgáltatási szerződéseket köt, 

illetve szolgáltatásokat vesz igénybe.  

 

2.6./ A Társulás tevékenységének belső ellenőrzése érdekében a Társulási Tanács a Tagok 

által delegált tanácstagok többségével működő 3-5 (három-öt) tagú Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottságot választ azzal, hogy nem lehet ezen bizottságnak a tagja a Társulási Tanács 

Elnöke, más állandó bizottsági tag, illetve az, aki a Társulással foglalkoztatási viszonyban 

vagy egyéb tartós üzleti kapcsolatban áll. 
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A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tevékenységéről és feladatköréről a Társulás SZMSZ-e 

rendelkezik azzal, hogy az Ellenőrző Bizottság köteles véleményezni a Társulási Tanács 

rendes ülése elé tartozó kötelező napirendi pontokat, illetve az arra vonatkozó 

előterjesztéseket.  

 

2.7./ A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve a Társulási 

Tanács Bizottságainak működésére – a Mötv. 95.§ (3) bekezdése szerint – egyebekben az 

önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

3./ A Társulási Tanács Elnöke 

 

3.1./ A Társulási Tanács alakuló ülésén, tisztújító ülésein (illetve a mandátum időelőtti 

megszűnése esetén a soron következő ülésén) tagjai közül megválasztja a Társulási Tanács 

Elnökét. 

 

3.2./ A Társulási Tanács Elnöke (továbbiakban: Elnök) a jogi személyiséggel rendelkező 

Társulás törvényes képviselője, aki szükség esetén  

 

– képviseli a Társulást harmadik személyek, illetve hatóságok előtt,  

– szerződést köt, kötelezettséget vállal a Társulás nevében, 

– és ellátja mindazon feladatokat, jogköröket, amelyet a jelen Társulási megállapodás, 

illetve a Társulási Tanács által elfogadott SZMSZ megállapít. 

 

3.3./ Az Elnök megbízatása megszűnik 

 

önkormányzati képviselőtestületi tagságának megszűnésével, ide nem értve a tisztújítás esetét 

a Társulási Tanács által történő visszahívással 

lemondással 

elhalálozással 

 

Lemondás esetén az Elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 

járó halaszthatatlan feladatokat ellátni, köteles a lemondástól számított 15 napon belül a 

Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. 

 

3.4./ Az Elnök – a Társulás elfogadott költségvetése és/vagy a Társulás által kötött, ezen célra 

folyósított támogatási szerződés alapján – a Társulás feladatainak megvalósítása érdekében 

jogosult állandó vagy eseti megbízási jogviszonyt a Társulás nevében létesíteni, szükség 

esetén szakértői szolgáltatásra irányuló polgárjogi jogviszonyt kötni.  

 

3.5./ A Társulási Tanács alelnökének (továbbiakban: alelnök) mandátumának keletkezésére, 

megszűnésére és időtartamára az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.  

 

Az alelnök az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása vagy az Elnök megbízása alapján 

ellátja az Elnök hatáskörébe utalt feladatokat.  

 

4./ A Társulási Tanács Munkaszervezete 

 

4.1/ A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Sárospatak Város Önkormányzati 

Hivatala (továbbiakban: Munkaszervezeti Hivatal) látja el.  
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A Társulási Tanács határozatával jogosult más Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát 

munkaszervezetként kijelölni, ha a jelen megállapodásban rögzült Munkaszervezeti Hivatal a 

munkaszervezeti feladatokat bármely ok folytán ellátni nem tudja, vagy nem kívánja.  

 

4.2./ A Munkaszervezeti Hivatal feladatként  

 

– biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács, tisztségviselői feladatok 

ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 

– előkészíti a Társulás üléseit (meghívó, előterjesztések, hivatalos levelezés 

előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyvének előkészítése, postázása), 

kivéve, ha ezen feladatok ellátására a Társulási Tanács határozatával vagy a Szervezeti 

és Működési Szabályzat elfogadásával más szervezetet, személyt (Elnök, Elnökség) 

nem jelöl; 

– a Társulás szerveivel együttműködve előkészíti a társulási döntéseket, a 

tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői döntésekhez tartozó 

nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat; 

– ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatokat; 

– viseli mindazon, a fenti feladatok ellátásával szokványosan felmerülő dologi és rezsi 

költségeket, amelyek megtérítéséről a jelen Társulási megállapodás és/vagy a Társulás 

és a Munkaszervezeti Hivatal székhelye szerinti Önkormányzattal kötött megállapodás 

másként nem rendelkezik.  

 

VI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE 

 

1./ A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves 

költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek 

költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban 

szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Munkaszervezeti Hivatal gondoskodik. 

 

2./ A Munkaszervezeti Hivatal a rá irányadó jogszabályi rendelkezések, illetve belső 

szabályzatok, továbbá a jelen Társulási megállapodás alapján az Elnökséggel, illetve a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal együttműködve látja el az államháztartásról szóló Áht. 

27.§ (5) bekezdése szerint előírtakat, azaz a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az 

Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra 

vonatkozóan elkülönülten szabályozza.  

 

3./ A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy 

vállalhat. Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke jogosult. A 

kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Munkaszervezeti Hivatal jegyzője által 

felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 

 

4./ A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a Munkaszervezeti Hivatal 

belső eljárásrendje az irányadó azzal, hogy a Társulás az Áht. 84.§ (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

145.§ (1)-(2) bekezdése, és a 146.§-a alapján önálló pénzügyi számlát nyit, illetve tart fenn. 
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5./ A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint – a 10.§ (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes 

hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok 

kezessége, illetve garanciavállalása (fedezet biztosítása) mellett hitelt vehet fel pénzügyi 

kötelezettségeinek teljesítésére.  

 

6./ A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság végzi. A 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, 

nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás tisztségviselőitől, 

továbbá a Munkaszervezeti Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.  

 

7./ A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, 

gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.  

 

8./ A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 

lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást évi két részletben, tárgyi év 

május 31. és október 31. napjáig a Társulás, illetve a Munkaszervezet által kibocsátott számla 

alapján a Társulás számlájára kell befizetni. 

 

9./ A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által 

meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a 

költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. sz. 

melléklete tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti 

állapotnak megfelelően – tárgyév március 31. napjáig aktualizálni szükséges. 

 

2014. naptári évre a Tagokat terhelő pénzügyi hozzájárulás mértéke 30,-Ft/lakos.  

 

Ha a Társulási Tanács a költségvetését megállapító rendes ülésén a soron következő naptári 

évre a pénzügyi hozzájárulás mértékéről nem határozna, úgy ebben az esetben a Tagok a 

legutoljára megállapított (elfogadott) mérték szerint kötelesek a pénzügyi hozzájárulási 

kötelezettségüket teljesíteni.  

 

10./ A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől 

számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos Tagot. 

 

11./ A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a Tag – a Ptk-ban a gazdálkodó 

szervezetekre meghatározott mértékű – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik 

megfizetni. 

 

12./ A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az 

irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 

 

13./ Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, illetve jelen 

megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 

vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő 

késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 

követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás 
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elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 

érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 

bírósági úton érvényesíti.  

 

14./ Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt Társult Önkormányzatnak áll 

fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki 

által képviselt Tagnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 

 

15./ Tagok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot (felhatalmazó levélen alapuló 

beszedés) a mindenkori, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló hatályos jogszabályi 

előírásnak, illetve az adott számlavezető bank előírásának megfelelő módon és tartalommal 

számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti 

példányának megküldésével igazolják.  

 

A Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a számlavezető bankjuk személyében 

bármely okból változás következne be, úgy az új számla megkötésétől számított 15 napon 

belül a jelen pontban körülírt felhatalmazó nyilatkozatot a Társulás részére rendelkezésre 

bocsátják.  

 

Amennyiben valamely Tag felhatalmazó nyilatkozatot a Társulási Tanács elnökének a 

felhívására 15 napon belül nem bocsátja a Társulás rendelkezésére, úgy ezen mulasztás 

megalapozhatja a Tagnak a Társulásból történő kizárását, vagy a Társulási Tanács döntése 

alapján a jelen szerződésben megállapított kötbér alkalmazását.  

 

Az együttműködési kötelezettség súlyos megsértésére előírt kötbérfizetési kötelezettséggel 

tartozik az a társulási Tag, akivel szemben a felhatalmazó nyilatkozat szerződésszerű 

rendelkezésre bocsátásának elmulasztása miatt a jelen pontban körülírt inkasszós eljárás nem 

alkalmazható.  

 

 

VII. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS,  

TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

1./ A Társulás a feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 

 

2./ A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 

 

a) a Társulásban résztvevő tagok befizetései, 

b) a Társulás szolgáltatásait igénybevevő díjfizetései, 

c) az egyes Tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jogok stb.), 

d) központi költségvetési támogatás, 

e) pályázati úton elnyert támogatások. 

 

3./ A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 

gépjármű, stb.), további ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 

eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a Tag és a Társulás közötti külön 

megállapodás tartalmazza. 
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4./ A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 

feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.  

 

5./ A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács, 

illetve a Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapítottak szerint 

az Elnökség, továbbá a Társulási Tanács elnöke jogosult.  

 

6./ Tagok vállalják, hogy a támogatással megvalósuló fejlesztések megvalósítása érdekében 

biztosítják a projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt 

céljainak megfelelő rendezettségét. A Tagok a fentiek érdekében már most kötelezettséget 

vállalnak, hogy amennyiben a projektek megvalósítása során létrejött hulladékgazdálkodási 

eszközök vagy objektumok valamely Társult Önkormányzat ingatlanán kerülnek tartós 

elhelyezésre vagy telepítésre (épület, építmény, technológiai berendezés), úgy az érintett 

(tulajdonos) Önkormányzat külön megállapodás alapján, ellenérték nélkül (kijelöléssel történő 

vagyonkezelési jog) biztosítja a Társulás számára az adott projekt költséghaszon elemzésében 

számolt fenntartási időszak végéig, és/vagy a Társulás működésének időtartamára az ingatlan 

tartós használatát és az azzal összefüggő ügyletkötési jogát.  

 

A projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő, fent felsorolt vagyontárgyak a Társulás 

saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, a jelen megállapodásban meghatározott keretek 

között, önállóan jogosult a tulajdonába kerülő vagyon hasznosítására, a Társulás 

működésének időtartama alatt.  

 

7./ A jelen Társulási szerződésben megállapodott fejlesztések finanszírozása az uniós és 

állami támogatások igénylésével és felhasználásával, továbbá a Társulás – végső soron a 

Társulási tagok – által biztosítandó sajáterő felhasználásával történik.  

 

A Társulás a szükséges saját erőt elsősorban a beruházással (támogatással) létrejött, a Társulás 

tulajdonát képező vagy a Társulás rendelkezése alatt álló hulladékgazdálkodási létesítmények 

használatba adásáért igényelhető használati díjból törekszik fedezni.  

 

A Társulás a finanszírozási feladatainak megoldása érdekében – a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak a betartásával – jogosult az 

egységes hulladékgazdálkodási rendszer működtetőjével előfinanszírozási megállapodást 

kötni.  

 

A Tagok már most kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a Társulás a beruházások 

sajáterő finanszírozására vonatkozó fenti törekvései nem vezetnének eredményre, úgy a 

Társulás tagjai a jelen szerződésben meghatározott fenntartási hozzájárulási kötelezettségük 

arányában kötelesek helytállni, végső soron a Társulási Tanács felhívására ún. beruházási 

hozzájárulási hányad fizetési kötelezettségüknek eleget tenni.  

 

8./ Tagok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

keretei között – ahol ez szükséges –, a saját forrás részben vagy egészben történő biztosítása 

céljából pályázatot nyújtanak be az EU Önerő Alap támogatásra, amelynek elnyerése esetén, a 

fentebb jelölt saját források szerkezeti összetétele módosulhat. 

 

9./ A Társult Önkormányzatok arra a nem várt esetre, ha a Társulást – vagy az egyetemleges 

felelősség alapján bármely Társult Önkormányzatot – elháríthatatlan fizetési kötelezettség 

terheli (pl.: szabálytalansági eljárás eredményeként támogatás visszafizetési kötelezettség), 
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úgy annak esedékessé válását követően, a Társulási Tanács döntése alapján – a Tanács 

döntését közvetlenül megelőzően előírt fenntartási költség arányában – rendkívüli 

hozzájárulási fizetési kötelezettség terheli.  

A rendkívüli hozzájárulási kötelezettség jelen megállapodás szerinti megfizetése nem 

akadályozza, hogy a Tagok közötti ún. belső felelősségi rend alapján (Ptk. 344.§) a 

felróhatóság arányában egymás közt elszámoljanak, illetve megtérítést igényeljenek. 

 

10./ Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás a jelen 

megállapodás IV. fejezete szerint működtetett közszolgáltatásokból származó bevételekből 

biztosítja, a KEOP projekt CBA-jában becsült díjtételek és a projektből származó kalkulált 

jövedelemtermelő képesség szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a 

projekt fenntartható működtetése mellett, fedezetet kell, hogy biztosítson a KEOP projekt 

során megvalósuló/beszerzésre kerülő hulladékgazdálkodási eszközrendszer felújítására, 

újrapótlására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint. 

 

 

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

 

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

és törvényes képviseleti jogkörrel felruházva a Társulási Tanács elnöke képviseli. Az elnök 

akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére átruházott jogkörben az alelnök jogosult. 

 

2./ A Társulást az elnök – helyettesi jogkörben eljárva az alelnök – önállóan képviseli. A 

Társulás képviseleti jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott 

vagy nyomtatott társulási név alatt vagy felett az elnök (helyettesi jogkörben eljárva az 

alelnök) teljes nevét önállóan írja alá. 

 

 

IX. TAGSÁGI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A tagsági viszony keletkezése 

 

1./ A Társult Önkormányzatok a jelen Társulási szerződés aláírásával – a szerződés 

hatályosulását feltételezve – a Társulás tagjainak minősülnek.  

 

2./ A Társuláshoz bármely olyan önkormányzat csatlakozhat, amely a hulladékkezelési 

közfeladatát vagy annak egy részét a Társulás által szervezett közszolgáltatás 

igénybevételével teljesíti, vagy kívánja teljesíteni. (csatlakozó önkormányzat) 

 

3./ A Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestülete a csatlakozási 

szándékáról – az Elnökséggel történt egyeztetés alapján, az Elnökség által írásban 

megfogalmazott szándéknyilatkozatra utalva – a csatlakozást megelőző 6 (hat) hónappal 

korábban minősített többséggel dönt.  

 

A Társulási Tanács a csatlakozásról szóló képviselőtestületi döntés meghozatalát követő 

soron következő tanácsülésén dönt a csatlakozás jóváhagyásáról, illetve a Társulási 

Megállapodás szükséges módosításáról. A Társulási Tanács a csatlakozás jóváhagyásáról 

szóló határozatában – az elnökségi szándéknyilatkozatban foglaltak szerint – a csatlakozás 

feltételéül egyszeri vagyoni hozzájárulás teljesítését írhatja elő. A csatlakozás jóváhagyása 

esetén a csatlakozó önkormányzat tagsági viszonya a Társulási Tanács határozatában 
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meghatározott napon jön létre azzal, hogy ezen csatlakozási nap és a csatlakozó 

önkormányzat adott tárgyú képviselőtestületi döntésének meghozatala között legalább 6 (hat) 

hónapos időtartam kell hogy elteljen.  

A tagsági viszony megszüntetése  

 

4./ A Társult Önkormányzat(ok) tagsági viszonya – a Társulás egyéb okból történő 

megszűnésének esetét ide nem értve – megszűnhet a Tag elhatározásán alapuló kiválással, 

illetve a Társulási Tanács határozatán alapuló kizárással.  

 

5./ Kiválás 

 

5.1./ A Tag elhatározásán alapuló kiválásról – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – 

legalább 6 (hat) hónappal korábban a Tag Képviselőtestülete minősített többséggel dönt. A 

kiválásról szóló képviselőtestületi határozatról a Tag a határozat meghozatalától számított 5 

(öt) munkanapon belül köteles a Társulást írásban – a határozat eredeti kiadmányának 

egyidejű megküldésével – értesíteni.  

Kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, hacsak az Elnökség – az érintett Tag 

kezdeményezése alapján és a Mötv. 89.§ (2) bekezdésében meghatározott időtartam 

megtartásával – a kiválni szándékozó Taggal a tagsági viszony megszűnésének más 

időpontjában meg nem állapodik.  

 

5.2./ Kiválás esetén a Tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni eszközök – ide 

nem értve a pénzügyi hozzájárulást és a már nem létező Tag által rendelkezésre bocsátott 

eszközöket – kiadását a Társulás az Elnöksége döntése alapján legfeljebb 5 (öt) évre a 

Társulás elhalaszthatja, feltéve, hogy annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a 

Társulás továbbműködését, illetve az alapfeladatának ellátását, valamint harmadik 

személyekkel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését.  

 

A vagyon kiadásának elhalasztása esetén a kivált tagot olyan mértékű használati díj illeti meg, 

amilyen mértékben az adott vagyontárgyra nézve valamely gazdálkodó szervezet a számviteli 

és adójogszabályok szerint költségleírást (amortizációt) alkalmazhat.  

Az 5 (öt) évnél rövidebb időtartam alatt leírható vagyontárgy használati díja üzleti évenként 

az adott vagyontárgynak a tagsági viszony megszűnése időpontjában fennálló nyilvántartási 

értékének az 5%-a. 

 

A kiválással összefüggésben felmerült vagyonkiadási igény fenti szabályai nem 

alkalmazhatók, ha a vagyontárgynak a Társulás felé történő rendelkezésre bocsátásakor a 

szerződéskötő felek a fenti bekezdésben foglalt szabályoktól eltérően állapodtak meg.  

 

6./ Kizárás 

 

6.1./ A Tagot a Társulási Tanács minősített többségével hozott és az érintett tag 

szerződésszegésével indokolt határozatával a Társulásból bármikor kizárhatja.  

 

6.2./ A Tag a Társulásból kizárható különösen, ha 

 

– a Tagot terhelő pénzügyi hozzájárulás megfizetését a Tag 60 napot meghaladóan 

elmulasztja, 

– a Tag a Társulás által kötött települési hulladékgazdálkodásra irányuló 

közszolgáltatási szerződést felmondja, annak teljesítését bármely módon lehetetleníti, 
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– a Társulás által a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kötött 

támogatási szerződésben a Társulást – esetleg a Társult Önkormányzatot – terhelő 

kötelezettség teljesítésével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét a Tag 

megsérti, a Tag magatartásával összefüggésben a támogató szabálytalanságot állapít 

meg és/vagy a támogató a Társulást a támogatás részének vagy egészének 

visszafizetésére kötelezi, 

– a Tag a jelen Társulási szerződésben meghatározott együttműködési kötelezettséget 

súlyosan és olyan mértékben megszegi, amely a Társulás vállalt feladatainak ellátását 

veszélyezteti, illetve valamely más vagy több tagot az őt vagy őket terhelő 

szerződésszerű pénzügyi hozzájáruláshoz képest többlet hozzájárulás fizetésére 

kényszeríti.  

 

6.3./ Kizárás esetén a kizárt tag vagyoni hozzájárulás, vagyonszaporulat kiadását a Ptk. 

250.§-ában foglalt rendelkezések szerint nem igényelheti, arról lemond. 

 

A kizárt tag a Társulással kötött vagyonhasználatra vonatkozó szerződéseinek megszüntetését 

a kizárásra hivatkozva nem kezdeményezheti.  

 

6.4./ A kivált, valamint a kizárt tag a fentebb szabályozott vagyonkiadási szabályoktól 

függetlenül köteles megtéríteni mindazon költségeket és károkat, amelyek a Társulás és 

valamely harmadik személy (különösen támogatási megállapodás) között létrejött szerződés 

alapján azon okból, illetve arra tekintettel merült fel, hogy az adott Társult Önkormányzat 

Társulásban fennálló tagsági viszonyát megszüntette, vagy az neki felróható okból (kizárás) 

megszűnt.  

 

 

 

X. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

1./ A Társulás megszűnik 

 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult; 

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

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

2./ A Társulás megszűnését követően a Társulást terhelő kötelezettségek teljesítésével, a 

harmadik személyekkel történő elszámolással kapcsolatos feladatokat a Munkaszervezeti 

Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat polgármestere jogosult és köteles 

elvégezni, hacsak a Társulás megszűnését megelőzően a Társulási Tanács határozatával más 

személyt nem jelölt.  

 

3./ A Társulás megszűnése esetén a megszűnés időpontjában meglévő társulási vagyonból a 

Társulás harmadik személyekkel szemben (ide nem értve a Társulás Tagjait) fennálló 

kötelezettségeket kell teljesíteni. 

 

4./ A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyonból a 

Társulás bármely tagja által ellenérték nélkül a Társulás tulajdonába adott vagyontárgyat az 

azt beszolgáltató tag részére kell természetben kiadni.  
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5./ A kötelezettségek teljesítése és a természetben kiadandó vagyontárgyak kiszolgáltatását 

követően fennmaradt társulási vagyont a Társulás tagjai között – a Társulás részére a tag által 

bármely jogcímen nyújtott pénzügyi hozzájárulás, továbbá a X.4. pont szerint meg nem térült 

vagyoni szolgáltatás – összesített és egymáshoz viszonyított arányában kell felosztani.  

 

 

XI. A TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

1./ A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületeik mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a Társulási megállapodás módosításához.  

 

2./ Amennyiben a Társulási szerződés módosítását e tárgyban hozott határozatával a Társulási 

Tanács, a Társulási Tanács elnöke, az Elnökség, a Társulás felett törvényességi felügyeletet 

gyakorló szervezet kezdeményezi, úgy a Társulás tagjai a módosítási kezdeményezést, annak 

kézhezvételétől számított 60 napon belül kötelesek a Társult Önkormányzatok 

Képviselőtestületei kötelesek azt megtárgyalni és határozatot hozni, és a meghozott 

határozatot a Társulás Tanács elnökével közölni.  

 

3./ A Társulási szerződés módosul, ha a Társulás valamennyi Tagja, illetve annak 

Képviselőtestülete a szerződés módosulása tárgyában minősített többséggel a módosítási 

kezdeményezést elfogadja.  

A Társulási szerződés azon a naptári napon módosul (hatályosul), amely napon a módosulás 

elfogadása tárgyában az utoljára döntést hozó képviselőtestület az elfogadó határozatát 

meghozta, ide nem értve azt az esetet, ha a módosítás érvényessége közhiteles nyilvántartásba 

(törzskönyvi) történő bejegyzésen alapul.  

 

4./ A Társulási megállapodás módosulása hatályosulhat, ha a módosítás kezdeményezésétől 

számított 120 napon belül a Társulási Tanács kizárja a Társulásból azon tagot, aki a XI.2. 

pontban előírt határidőn belül a módosítás tárgyában nem döntött (és döntését a Társulási 

Tanács kizáró határozatának meghozatala előtt nem pótolta), vagy a módosítási 

kezdeményezést elutasította, feltéve, hogy a módosítás kezdeményezését illetően a Társulás 

tagjainak legalább 75%-a a Társulási szerződés módosítását elfogadta, e tárgyban 

konszenzusra jutott.  

 

 

XII. TAGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐSSÉG 

 

1./ A Társulás Tagjai – különös tekintettel, hogy a tervezett és megvalósított fejlesztések, 

nagy értékű beruházások megvalósítását célozza, továbbá, hogy az azokra vonatkozó a 

támogatással kapcsolatos jogszabályi és szerződéses előírások megszegése esetén akár a nagy 

összegű támogatások visszafizetésére is sor kerülhet – hangsúlyozott és szoros együtt 

működésre vállalnak kötelezettséget.  

 

2./ Az együttműködési kötelezettség kiterjed különösen az egyes településeket (Tagokat) 

terhelő adatszolgáltatásra, a támogatást folyósító ellenőrzésének tűrési kötelezettségére, az 

egységes hulladékkezelési rendszerek üzemeltetési rendjének, illetve az erre vonatkozó 



 24 

szerződések elfogadására, betartására, és végső soron a szükségessé vált fenntartási-, illetve 

beruházási hozzájárulás arányában megállapított sajáterő szolgáltatására.  

 

A Tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Társulási szerződésben 

meghatározott hulladékkezelési rendszer fejlesztéséhez, üzemeltetésbe adásához esetlegesen 

szükséges képviselőtestületi határozataikat a Társulási Tanács felhívására késlekedés nélkül 

meghozzák, illetve a Tanáccsal ezen határozatokat közlik.  

 

3./ A Tagok együttműködési kötelezettségének megszegését jelenti, ha az adott tag a jelen 

Társulási szerződésben vagy jogszabályban megállapított nyilatkozattételi, döntési, 

adatszolgáltatási, pénzügyi hozzájárulási és egyéb, a jelen megállapodásban konkrétan 

nevesített kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy azt elmulasztja, illetve megtagadja.  

 

4./ A Társulás Elnöksége a Társulási Tanács elnökével egyetértésben ún. mulasztási vagy 

meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződésszegő, illetve az együttműködési 

kötelezettséget megszegő Társult Önkormányzattal szemben.  

 

Amennyiben a Tag szerződésszegő magatartásának következményei még nem álltak be, 

illetve elháríthatók, úgy a vele szembeni kötbérérvényesítés feltétele, hogy a Társulási Tanács 

elnökének a kötbér lehetőségére utaló és póthatáridőt tűző felhívása ellenére sem pótolta a 

Tag mulasztását, illetve a szerződésszegő állapotot nem szüntette meg.  

 

A kötbér mértéke csekélyebb súlyú, nem ismétlődő szerződésszegés esetén a Tagra nézve 

meghatározott éves pénzügyi hozzájárulás nem több mint 5%-áig, súlyos vagy ismétlődő 

szerződésszegés esetén a Tagot terhelő éves pénzügyi hozzájárulás nem több mint 30%-áig 

terjedhet.  

 

Súlyos szerződésszegésnek minősülhet különösen az olyan tagi magatartás vagy mulasztás, 

amely  

 

– a Társulás által kötött támogatási szerződés szabálytalanságának a megállapítását 

eredményezheti, illetve mellyel összefüggésben a Társulást támogatás visszafizetésére 

kötelezik; 

– megalapozná a Társult Önkormányzatnak a Társulásból történő kizárását; 

– a Társulásnak a Társulás költségvetéséhez képest számottevő kárt vagy indokolatlan 

többletköltséget eredményez. 

 

5./ A szerződésszerűen kiszabott és alkalmazott kötbér megfizetésén felül a Tag köteles a 

mulasztásával, együttműködési kötelezettségének a megszegésével okozott kárt a Társulás 

részére megfizetni.  

 

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1./ Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás 

alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést 

eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen 

megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit.  

 



 25 

2./ Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely része részlegesen érvénytelennek 

minősülne, úgy ezen részleges érvénytelenség nem eredményezi a Társulási megállapodás 

teljes körű érvénytelenségét.  

 

3./ Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. 

 

4./ A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a helyi önkormányzatok 

képviselőtestületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.  

 

5./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt és módosított Társulási szerződés 2019. január 1-jén 

lép hatályba, feltéve, hogy a feltüntetett Társult Önkormányzatok képviseletében eljáró 

polgármesterei ezen okiratot valamennyien aláírják.  

 

6./ A Társulás Munkaszervezeti Hivatala a hatályosított és egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási szerződésről bármely Tag kérésére köteles egy alkalommal, ellenérték nélkül 

hitelesített másolati példányt kiadni.  

 

A Tagok által a Társuláshoz intézett nyilatkozataikat a Társulási Tanács mindenkori 

elnökének címezve, írásban és Társulás Munkaszervezeteként eljáró Polgármesteri Hivatalhoz 

ajánlott küldeményként, vagy a Hivatal által visszaigazolt elektronikus irat formájában 

(visszaigazolt e-mail) kell kézbesíteni.  

 

7./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen Társulási megállapodás 5. oldalán csatlakozó 

Tagokként megjelenített önkormányzatok közül 

 

– Karcsa Község Önkormányzata 2018. június 28. napján meghozott 19. sorszámú 

határozata szerint csatlakozni kíván az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz, és egyben felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási 

eljárás miatt szükséges Társulási megállapodás módosításának (egységes szerkezetű 

okiratának) az aláírására.  

– Pácin Község Önkormányzata 2018. június 28. napján meghozott 16. sorszámú 

határozata szerint csatlakozni kíván az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz, és egyben felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási 

eljárás miatt szükséges Társulási megállapodás módosításának (egységes szerkezetű 

okiratának) az aláírására.  

– Sajóhídvég Község Önkormányzata 2018. június 27. napján meghozott 24. és 25. 

sorszámú határozatai szerint csatlakozni kíván az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 

Gazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és egyben felhatalmazta a polgármestert a 

csatlakozási eljárás miatt szükséges Társulási megállapodás módosításának (egységes 

szerkezetű okiratának) az aláírására.  

– Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2018. június 25. napján meghozott 128. 

sorszámú határozata szerint csatlakozni kíván az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 

Gazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és egyben felhatalmazta a polgármestert a 

csatlakozási eljárás miatt szükséges Társulási megállapodás módosításának (egységes 

szerkezetű okiratának) az aláírására.  
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Felek rögzítik, hogy a Társulás a jelen pontban nevesített önkormányzatok csatlakozását 

megelőzően jelentős mértékű vagyonra tett szert, mely vagyon a folyamatosan fejlődő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátását szolgálja.  

 

A fenti bekezdésben említett vagyonfelhalmozás az állami, uniós támogatások és a 

csatlakozás előtt társult tagok saját erőforrásaival lettek, illetve voltak finanszírozva.  

 

A felhalmozott vagyon meghatározása elsősorban a Társulás számviteli nyilvántartása alapján 

történik azzal, hogy a felhalmozott vagyonba számolandó el minden olyan folyamatban lévő 

eszközbeszerzés vagy beruházás, amelyre nézve a csatlakozást megelőzően döntés született.  

 

A fentiekre tekintettel és a Társulási megállapodás X.5. pontja szerinti esetleges 

vagyonfelosztás során a csatlakozó önkormányzatok a felhalmozott vagyonból nem 

részesülnek, ezen vagyontárgyak a csatlakozás hatályosulását megelőzően tagként 

nyilvántartott önkormányzatok közös tulajdonát képezi a Társulási megállapodás szerint 

meghatározott arányban.  

 

8./ A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az 

irányadók.  

 

9./ Ezen Társulási Megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik érvényessé, 

ha azt valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával elfogadta és a 

társulást a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba 

vette. 

 

10./ A Társulási megállapodás és annak módosítása a társult önkormányzatok 

képviselőtestületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával együtt érvényes.  

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Társult Önkormányzatok lakosságszáma, szavazatszáma  

 

 

Záradék: 

 

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás a Társulási 

Megállapodást az önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 2019. január 01. 

napi hatállyal a testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

 

 

Abaújvár Község Önkormányzata      sz. határozat  

Alsóberecki Község Önkormányzata     sz. határozat 

Alsóregmec Község Önkormányzata     sz. határozat 

Baskó Község Önkormányzata      sz. határozat 
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Bekecs Község Önkormányzata      sz. határozat   

Bodroghalom Község Önkormányzata                     sz. határozat 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata    sz. határozat 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzata     sz. határozat 

Bodrogolaszi Község Önkormányzata     sz. határozat 

Bózsva Község Önkormányzata      sz. határozat 

Csobaj Község Önkormányzata      sz. határozat 

Erdőbénye Község Önkormányzata     sz. határozat 

Erdőhorváti Község Önkormányzata     sz. határozat 

Felsőberecki Község Önkormányzata     sz. határozat 

Felsőregmec Község Önkormányzata     sz. határozat 

Filkeháza Község Önkormányzata      sz. határozat 

Fony Község Önkormányzata      sz. határozat 

Füzér Község Önkormányzata      sz. határozat 

Füzérkajata Község Önkormányzata     sz. határozat 

Füzérkomlós Község Önkormányzata     sz. határozat 

Füzérradvány Község Önkormányzata     sz. határozat 

Girincs Község Önkormányzata      sz. határozat 

Golop Község Önkormányzata      sz. határozat 

Gönc Város Önkormányzata      sz. határozat 

Göncruszka Községi Önkormányzat                        sz. határozat 

Györgytarló Község Önkormányzata     sz. határozat 

Háromhuta Község Önkormányzata     sz. határozat 

Hejce Község Önkormányzata      sz. határozat 

Hercegkút Község Önkormányzata     sz. határozat 

Hernádszurdok Község Önkormányzata     sz. határozat 

Hidasnémeti Község Önkormányzata     sz. határozat 

Hollóháza Község Önkormányzata     sz. határozat 

Karcsa Község Önkormányzata      sz. határozat 

Karos Község Önkormányzata      sz. határozat 
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Kéked Község Önkormányzata      sz. határozat 

Kenézlő Község Önkormányzata      sz. határozat 

Kesznyéten Község Önkormányzata     sz. határozat 

Kiscsécs Község Önkormányzata      sz. határozat 

Kishuta Község Önkormányzata      sz. határozat 

Komlóska Község Önkormányzata     sz. határozat 

Kovácsvágás Község Önkormányzata     sz. határozat 

Köröm Község Önkormányzata      sz. határozat 

Legyesbénye Község Önkormányzata     sz. határozat 

Mád Község Önkormányzata      sz. határozat 

Makkoshotyka Község Önkormányzata     sz. határozat 

Mezőzombor Község Önkormányzata     sz. határozat 

Mikóháza Község Önkormányzata     sz. határozat 

Mogyoróska Község Önkormányzata     sz. határozat 

Nagyhuta Község Önkormányzata      sz. határozat 

Nyíri Község Önkormányzata      sz. határozat 

Olaszliszka Község Önkormányzata     sz. határozat 

Pácin Község Önkormányzata      sz. határozat 

Pálháza Község Önkormányzata      sz. határozat 

Pányok Község Önkormányzata      sz. határozat 

Prügy Község Önkormányzata      sz. határozat 

Pusztafalu Község Önkormányzata     sz. határozat 

Rátkai Német Nemzetiségi Települési      sz. határozat 

Önkormányzata 

  

Regéc Község Önkormányzata      sz. határozat 

Sajóhídvég Község Önkormányzata     sz. határozat 

Sárazsadány Község Önkormányzata     sz. határozat 

Sárospatak Város Önkormányzata     sz. határozat 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata     sz. határozat 

Sima Község Önkormányzata      sz. határozat 

Szegi Község Önkormányzata      sz. határozat 



 29 

Szegilong Község Önkormányzata      sz. határozat 

Szerencs Város Önkormányzata      sz. határozat 

Taktabáj Község Önkormányzata      sz. határozat 

Taktaharkány Község Önkormányzata     sz. határozat 

Taktakenéz Község Önkormányzata     sz. határozat 

Taktaszada Község Önkormányzata      sz. határozat 

Tállya Község Önkormányzata      sz. határozat 

Tarcal Község Önkormányzata      sz. határozat 

Telkibánya Község Önkormányzata     sz. határozat 

Tiszaladány Község Önkormányzata     sz. határozat 

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata     sz. határozat 

Tiszatardos Község Önkormányzata     sz. határozat 

Tokaj Város Önkormányzata      sz. határozat 

Tolcsva Község Önkormányzata      sz. határozat 

Tornyosnémeti Község Önkormányzata     sz. határozat 

Vágáshuta Község Önkormányzata     sz. határozat 

Vajdácska Község Önkormányzata     sz. határozat 

Vámosújfalu Község Önkormányzata     sz. határozat  

Vilmány Község Önkormányzata                             sz. határozat 

Vilyvitány Község Önkormányzata     sz. határozat 

Viss Község Önkormányzata      sz. határozat 

Zalkod Község Önkormányzata      sz. határozat 

Zsujta Község Önkormányzata    sz. határozat 

 

 

 

 

 

 

Kelt, Bodrogkeresztúr 2019. november 29. 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Abaújvár Község Önkormányzata 

Kecskeméti Zsolt polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Alsóberecki Község Önkormányzata 

Emriné Bajnok Zita polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Alsóregmec Község Önkormányzata 

Leskó Miklós polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Baskó Község Önkormányzata 

Gaburi Imre polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Bekecs Község Önkormányzata 

Dr. Bodnár László polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Bodroghalom Község Önkormányzata 

Varga Balázs polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 

Rozgonyi István polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzata 

Balogh Sándor polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Bodrogolaszi Község Önkormányzata 

Kovács József polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Bózsva Község Önkormányzata 

Kovács Krisztina Mária polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Csobaj Község Önkormányzata 

Ivanics Imre András polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Erdőbénye Község Önkormányzata 

Kántor Dezső polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Erdőhorváti Község Önkormányzata 

Takács Gábor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Felsőberecki Község Önkormányzata 

Horváth Tibor polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Felsőregmec Község Önkormányzata 

Horváth Ernő polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Filkeháza Községi Önkormányzat 

Szedlák Flórián polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Fony Község Önkormányzata 

Ivancsó János Sándor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Füzér Község Önkormányzata 

Horváth Jenő polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Füzérkajata Községi Önkormányzat 

Lupták Lászlóné polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Füzérkomlós Községi Önkormányzat 

Mester András polgármester 

 

 

Kelt:  

 

 

 

_________________________ 

Füzérradvány Községi Önkormányzat 

Kiss Nándor Attila polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Girincs Község Önkormányzata 

Baráth László polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Golop Község Önkormányzata 

Angelovics Helga polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Gönc Város Önkormányzata 

Vinter István polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Göncruszka Község Önkormányzata 

Öchlsäger Zsoltné polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Györgytarló Község Önkormányzata 

Oláh István polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Háromhuta Község Önkormányzata 

Verbovszki Károly polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Hejce Község Önkormányzata 

Lévai István  polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Hercegkút Község Önkormányzata 

Rák József polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Hernádszurdok Község Önkormányzata 

Gyermán János polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Hidasnémeti Község Önkormányzata 

Becse Csaba polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Hollóháza Község Önkormányzata 

Füzériné Odrobina Gabriella polgármester 

 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Karos Község Önkormányzata 

Dakos János polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Kéked Község Önkormányzata 

Maczega Márton polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Kenézlő Község Önkormányzata 

Horváth Ferenc polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Kesznyéten Község Önkormányzata 

Kecső Imre polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Kiscsécs Község Önkormányzata 

Balogh Mihály polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Kishuta Községi Önkormányzat 

Kurtos Sándor polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Komlóska Község Önkormányzata 

Haluska Szilvia polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Kovácsvágás Községi Önkormányzat 

Sándor Endre polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Köröm Község Önkormányzata 

Tóth Tibor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Legyesbénye Község Önkormányzata 

Lengyelné Bús Zita polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Mád Község Önkormányzata 

Tatárka József polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Makkoshotyka Község Önkormányzata 

Kántor Ferenc polgármester 

 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Mezőzombor Község Önkormányzata 

Radó Béla polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Mikóháza Községi Önkormányzat 

Gógh András polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Mogyoróska Község Önkormányzata 

Hegedűs Zoltán polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Nagyhuta Községi Önkormányzat 

Suták József polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Nyíri Község Önkormányzata 

Orbán József polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Olaszliszka Község Önkormányzata 

Kerekes Attila polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Pálháza Város Önkormányzata 

Szebeni Endre polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Pányok Község Önkormányzata 

Menyhért Gergő polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Prügy Község Önkormányzata 

Csehely Richárd polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Pusztafalu Község Önkormányzata 

Takács Viktor polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Rátkai  Német Nemzetiségi települési 

Önkormányzat 

Tirk Sándorné polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Regéc Község Önkormányzata 

Bakos Ferenc polgármester 

 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Sárazsadány Község Önkormányzata 

Ender László polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Sárospatak Város Önkormányzata 

Aros János polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Sima Község Önkormányzata 

Bazin Géza polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Szegi Község Önkormányzata 

Trudics Andrea polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Szegilong Község Önkormányzata 

Talárovics László polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Szerencs Város Önkormányzata 

Nyíri Tibor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Taktabáj Község Önkormányzata 

Rézműves János polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Taktakenéz Község Önkormányzata 

Molnár Tibor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Taktaszada Község Önkormányzata 

Filep András polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Tállya Községi Önkormányzat 

Osika József polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Tarcal Község Önkormányzata 

Butta László polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Telkibánya Község Önkormányzata 

Szabó Zoltán polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Tiszaladány Községi Önkormányzat 

Dr. Liszkai Ferenc polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 

Siri Norbert polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Tiszatardos Község Önkormányzata 

Kiss István polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Tokaj Város Önkormányzata 

Posta György polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Tolcsva Község Önkormányzata 

Csoma Ernő polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Tornyosnémeti Község Önkormányzata 

Vasas Tibor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Vágáshuta Községi Önkormányzat 

Csorba György Józsefné polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Vajdácska Község Önkormányzata 

Ajtai Gábor polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Vámosújfalu Község Önkormányzata 

Jadlóczki Lajos polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Vilmány Község Önkormányzata 

Batyi Béla polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Vilyvitány Község Önkormányzata 

Hörcsik József polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Viss Község Önkormányzata 

Tamás János polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Zalkod Község Önkormányzata 

Papp Gizella polgármester 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Zsujta Község Önkormányzata 

Koncsol József polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Karcsa Község Önkormányzata 

Milinki László polgármester 
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Kelt: Kelt: 

 

 

 

_________________________ 

Pácin Község Önkormányzata 

Gégény Zsuzsanna polgármester 

 

 

 

_________________________ 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Török Gergely polgármester 

 

Kelt:  

 

 

 

_________________________ 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

Dr. Szemán Ákos polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

1. melléklet 

 

 

 Település Lakosság 

száma: 

Szavazatainak száma: 

1. Abaújvár Község Önkormányzata 213 21 

2. Alsóberecki Község 

Önkormányzata 

711 71 

3. Alsóregmec Község  

Önkormányzata 

177 18 

4. Baskó Község Önkormányzata 157 16 

5. Bekecs Község Önkormányzata 2378 238 

6. Bodroghalom Község  

Önkormányzata 

1342 134 

7. Bodrogkeresztúr Község  

Önkormányzata 

1077 108 

8. Bodrogkisfalud Község  

Önkormányzata 

875 88 

9. Bodrogolaszi Község  

Önkormányzata 

861 86 

10. Bózsva Község Önkormányzata 178 18 

11. Csobaj Község Önkormányzata 656 66 

12. Erdőbénye Község Önkormányzata 1038 104 

13. Erdőhorváti Község  

Önkormányzata 

615 62 

14. Felsőberecki Község  

Önkormányzata 

260 26 

15. Felsőregmec Község  

Önkormányzata 

303 30 

16. Filkeháza Községi Önkormányzat 110 11 

17. Fony Község Önkormányzata 298 30 

18. Füzér Község Önkormányzata 395 40 

19. Füzérkajata Községi Önkormányzat 107 11 

20. Füzérkomlós Községi  

Önkormányzat 

255 26 

21. Füzérradvány Községi 

Önkormányzat 

272 27 

22. Girincs Község Önkormányzata 854 85 

23. Golop Község Önkormányzata 539 54 

24. Gönc Város Önkormányzata 1968 197 

25. Göncruszka Község  

Önkormányzata 

686 69 

26. Györgytarló Község  

Önkormányzata 

512 51 

27. Háromhuta Község Önkormányzata 105 11 

28. Hejce Község Önkormányzata 194 19 
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29. Hercegkút Község Önkormányzata 661 66 

30. Hernádszurdok Község  

Önkormányzata 

157 16 

31. Hidasnémeti Község  

Önkormányzata 

1097 110 

32. Hollóháza Község Önkormányzata 726 73 

33. Karcsa Község Önkormányzata 1803 180 

34. Karos Község Önkormányzata 485 49 

35. Kéked Község Önkormányzata 141 14 

36. Kenézlő Község Önkormányzata 1086 109 

37. Kesznyéten Község Önkormányzata 1725 173 

38. Kiscsécs Község Önkormányzata 206 21 

39. Kishuta Községi Önkormányzat 271 27 

40. Komlóska Község Önkormányzata 219 22 

41. Kovácsvágás Községi  

Önkormányzat 

638 64 

42. Köröm Község Önkormányzata 1411 141 

43. Legyesbénye Község  

Önkormányzata 

1443 144 

44. Mád Község Önkormányzata 2131 213 

45. Makkoshotyka Község  

Önkormányzata 

847 85 

46. Mezőzombor Község  

Önkormányzata 

2426 243 

47. Mikóháza Községi Önkormányzat 513 51 

48. Mogyoróska Község  

Önkormányzata 

74 7 

49. Nagyhuta Községi Önkormányzat 54 5 

50. Nyíri Község Önkormányzata 364 36 

51. Olaszliszka Község Önkormányzata 1712 171 

52. Pácin Község Önkormányzata 1407 141 

53. Pálháza Város Önkormányzata 1048 105 

54. Pányok Község Önkormányzata 60 6 

55. Prügy Község Önkormányzat 2456 246 

56. Pusztafalu Község Önkormányzata 167 17 

57. Rátkai Német Nemzetiségi 

Települési Önkormányzat 

936 94 

58. Regéc Község Önkormányzata 74 7 

59. Sajóhídvég Község Önkormányzata 1086 109 

60. Sárazsadány Község  

Önkormányzata 

227 23 

61. Sárospatak Város Önkormányzata 11768 1177 

62. Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 

14253 1425 

63. Sima Község Önkormányzata 30 3 

64. Szegi Község Önkormányzata 260 26 

65. Szegilong Község Önkormányzata 220 22 

66. Szerencs Város Önkormányzata 8676 868 

67. Taktabáj Község Önkormányzata 591 59 
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68. Taktaharkány Nagyközség  

Önkormányzata 

3557 356 

69. Taktakenéz Község Önkormányzata 1228 123 

70. Taktaszada Község Önkormányzata 1863 186 

71. Tállya Községi Önkormányzat 1757 176 

72. Tarcal Község Önkormányzata 2811 281 

73. Telkibánya Község Önkormányzata 518 52 

74. Tiszaladány Községi  

Önkormányzat 

637 64 

75. Tiszalúc Nagyközség  

Önkormányzata 

4796 480 

76. Tiszatardos Község Önkormányzata 215 22 

77. Tokaj Város Önkormányzata 4069 407 

78. Tolcsva Község Önkormányzata 1719 172 

79. Tornyosnémeti Község  

Önkormányzata 

465 47 

80. Vágáshuta Községi Önkormányzat 76 8 

81. Vajdácska Község Önkormányzata 1296 130 

82. Vámosújfalu Község  

Önkormányzata 

717 72 

83. Vilmány Község Önkormányzata 1474 147 

84. Vilyvitány Község Önkormányzata 224 22 

85. Viss Község Önkormányzata 706 71 

86. Zalkod Község Önkormányzata 204 20 

87. Zsujta Község Önkormányzata 151 15 

 

 








