Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 7-én 13 órakor
megtartott soron következő nyílt ülésén
Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Dr Kincses Béla, Baranyai Endre, Sándorné Bunyik
Andrea, Szabó Sándor képviselők.

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attifajegyző
Lakosság részéről részt vesz: Micskei Gyuláné
Napirendi pontok:

1. Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló rendelet módosítása
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
4. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
Ea.: Mező Gyula polgármester
5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2013. (X.10) számú
rendelet hatályon kívül helyezése
Ea.: Mező Gyula polgármester
6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
számának meghatározásáról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester

választópolgárok

7. Különfélék
Ea.: Mező Gyula polgármester

Mező

Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5

fő

képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A
meghívóban szereplő 7 napirendi pontban tárgyalnánk a karácsonyi csomagosztást, a
falukarácsony megrendezését, a háztartási szennyvíz összegyűjtésére szervezett
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés meghosszabbítását, valamint a 2. napirendi pont
kiegészülne még a társulási megállapodás megtárgyalásával.
Ezzel a kiegészítéssel kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.
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A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:
Napirendi pontok:

1. Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló rendelet módosítása
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
4. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
Ea.: Mező Gyula polgármester
5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2013. (X.10) számú
rendelet hatályon kívül helyezése
Ea.: Mező Gyula polgármester
6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez
számának meghatározásáról
Ea.: Mező Gyula polgármester

szükséges

választópolgárok

7. Különfélék A/ Karácsonyi csomag osztás
Ea.: Mező Gyula polgármester
Különfélék B/Falukarácsony megrendezése
Ea.: Mező Gyula polgármester
Különfélék C/ Kobold Trans Bt ajánlatának megtárgyalása
Ea.: Mező Gyula polgármester
·
1.napirendi pont Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló rendelet módosítása
Mező Gyula: Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése nyomán 2018.
január l-től a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el Berettyóújfalu
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet, szükséges a
települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról
szóló 15/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének módosítása, melyben
a közszolgáltató kerül meghatározásra.
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Mivel a jelenlegi közszolgáltató, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a
véleményének visszavonása miatt nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához
szükséges jogszabályi feltételekkel, a közszolgáltatási szerződés a 119/2017. (VI. 29.)
önkormányzati határozat alapján 2017. december 31-el felmondásra került.
Ennek megfelelően a 2018. január l-jén hatályba lépő rendelet módosítás szerint a
közszolgáltató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
megfelelőségi

További módosításként a rendelet 7. § (4) bekezdésének utolsó mondata egészül ki,
egyértelművé téve, hogy a hulladékgyűjtő műanyag zsák megvásárlása a közszolgáltatási díj
megfizetését is jelenti, mely díj nem a közszolgáltatót, hanem a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, mint koordináló szervet illeti meg.
A közterület tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 12. § (5) és (6) bekezdések
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdés c) pontja alapján
kerülnek a rendeletbe.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontja szerinti
rendeletalkotási felhatalmazás alapján szükséges a közszolgáltató adatkezelésére vonatkozó
rendelkezések meghozatala, a módosító rendelet 4. §-a ezt tartalmazza.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (2) bekezdése szerint az
önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek
megszervezéséről. Az elkülönítetten gyűjtött fém-, papír-, és műanyaghulladékot a
közszolgáltató havonta egyszer egy alkalommal házhoz menő gyűjtés formájában veszi át. Az
üveghulladék közterületen kihelyezett és üzemeltetett hulladékgyűjtő edényzetekben kerül
begyűjtésre, melyeknek helyét a rendelet tervezet 1. sz.melléklete tartalmazza.
Baranyai Endre: Egyszer voltak itt szelektív
visszahozzák?

hulladékgyűjtő

Mező

gyűlésen.

Gyula: Nemrég volt erről szó a legutóbbi
nem tudjuk, hogy visszahozzák-e.

kukák, amit elvittek. Azokat

Berettyóújfalu átadta Debrecennek,

Kérem, hogy a rendelet tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el:

képviselő

közül 5-en

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (XII.07) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2016. (VII. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdése a) pontja alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CL:XXXV. törvény (a
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továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésben és 88. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §

A 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat
ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére a Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 136. (a továbbiakban:
közszolgáltató) jogosult és köteles."

2. §
A 7. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében
az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet
mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi
jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában
foglalja az elszállítás költségeit is, azaz megegyezik a közszolgáltatási díjjal, ami a
Koordináló szervet illeti meg."
3. §
A 12. § az alábbiakkal egészül ki:
„(5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, terek, szilárd burkolatú utak szervezett
és rendszeres tisztításáról, - ide értve az általános takarítást, portalanítást, síkosság
mentesítést - a hulladékgyűjtők kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.
(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége, beleértve az általános tisztítást, síkosság mentesítést,
hóeltávolítást. Járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldterület is található, a teljes terület gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége, beleértve
a növények gondozását, kaszálását és egyéb általános növényápolási teendőket."
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4. §
A rendelet az alábbi 17/A. §-al egészül ki:
„17/A. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához szükséges
személyes adatokat kezel.

(2) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében
használhatja fel.
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá meghatározza azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához tevékenysége
körén belül szükségesek.
(4) A közszolgáltató kizárólag a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony
időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A
közszolgáltató jogosult az (1) bekezdésben foglalt részfeladatai tekintetében
adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében
a személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik
személynek átadni."

5. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet 2018. január l-jén lép hatályba.

Mező

Gyula

Jenei Attila

polgármester

jegyző

s

2.napirendi pont Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződés elfogadása
Mező Gyula: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2017. (VI. 27.)

önkormányzati határozattal a hulladékról szóló 2012. évi CL:XXXV. törvény 37. § (la)
bekezdésében foglaltak alapján, 2017. július l-el, 2017. december 31-ig tartó felmondási
idővel felmondta a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2013 november 29-én
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést tekintettel arra, hogy a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mint koordináló szerv visszavonta a
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéré kiállított megfelelőségi véleményét, így a
közszolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályi feltételekkel.
A törvény alapján „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a
települési önkormányzat képviselő-testületének haladéktalanul intézkednie kell a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. "
Annak érdekében, hogy Gáborján közigazgatási területén 2018. január l-től is biztosítva
legyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység, az önkormányzatnak új
közszolgáltatási szerződést kell kötnie.
A 40/2017. (VI. 27.) önkormányzati határozattal a Képviselő-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy a törzstőke felemelése esetén 40.000.-Ft névértékben üzletrészt kíván
szerezni a Hajdú-Bihar megyében egyedül megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező - tehát
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására egyedül jogosult - Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben.
Ezzel összefüggésben a 41/2017. (VI. 27.) önkormányzati határozat szerint amennyiben az
Önkormányzat tulajdonrészt szerez a Kft-ben, szerződést kíván kötni vele a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 2018. január I-vel kezdődően 10 éves
időtartamra.

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. július 24-én megtartott
taggyűlésén törzstőke emelésről határozott, így Gáborján Község Önkormányzata 40.000-Ft
pénzbeli vagyoni hozzájárulással. Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt
szerződés elfogadását. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel
kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az határozatot hozták:
60/2017. (Xll.07) SZÁMÚ HATÁROZAT
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést elfogadja és megbízza Mező Gyula polgármestert a szerződés
aláírására.
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K:ÖZSZOLGÁLTATÁSISZERZŐDÉS

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről
Gáborján K:özség Önkormányzata
Székhelye:
4122 Gáborján, Fő utca 106.
Képviselője:
Mező Gyula polgármester
Törzsszáma:
375306
Adószáma:
15375304-2-09
KSH statisztikai számjele: 15375304-8411-321-09
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Berettyóújfalui fiókja
Bankszámlaszáma:
11738046-15375304
mint ellátásért felelős (a továbbiakban: Ellátásért Felelős),
másrészről

a

Debreceni Hulladék K:özszolgáltató Nonprofit K:ft.
Székhelye: 4031 Debrecen, István u. 136.
Képviselője: Varga László ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-024450
Adószáma:24294412-2-09
KSH azonosítója: 24294412-3811-572-09
Számlavezető pénzintézete: Országos Takarékpénztár Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20882370-00000000
KÜJ szám: 103119791
KTJ - azonosító: 100284851
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató),
(együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1.A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §-ban
meghatározza az állam, a 33-37/C. §-aiban a települési önkormányzat, a 41-45. §-aiban
pedig a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános
feladatait. A Ht. 90. § (8) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014.
július l-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy - a 34. § (3) bekezdésben és a (9)
bekezdésben foglaltakra tekintettel - 2015. június 30-át követően kiadott minősítési
engedéllyel rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal a Ht. hatálybalépését
követően és minősítési okirat birtokában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
kötött.
A Ht. 81. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján a környezetvédelmi hatóság minősítési
engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési
önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül
vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető
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tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat 2016. április l-jétől az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló
szerv) látja el.

1.2.A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1)
bekezdés i) pontja alapján a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti
egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással
rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos
jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke
részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt
gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint
kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 317/2013. (VIII. 28.) Korm.)
5. § (1) bekezdése szerint ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a
közszolgáltatási szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak kell megfelelnie.
1.3 .A Közszolgáltató megfelel a Ht. közszolgáltatókra vonatkozó kógens
rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel.

előírásainak

és

A Közszolgáltató az Ellátásért Felelős és más önkormányzatok 100%-os közös
tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi feltételeknek
megfelelnek, erre tekintettel jogosultak egymással a Ht. 33. és 34. §-ai, és a 317/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdései) pontja szerinti inhouse szerződést kötni. Fentieknek megfelelően Felek a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására irányuló in-house szerződés megkötésében állapodnak meg
az alábbiak szerint:
2.

A

szerződés

tárgya

·2.1.
Az Ellátásért Felelős megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Gáborján Község
Önkormányzata közigazgatási határain belül (a továbbiakban: közszolgáltatási terület) a
települési hulladék, valamint ahol a biohulladék elszállítását a Közszolgáltató az
ingatlanhasználónak felajánlja, a biohulladék rendszeres gyűjtésével, átvételével,
elszállításával, ártalmatlanításával, kezelésével, továbbá hulladékudvar üzemeltetésével,
lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok (elkülönített gyűjtőszigetek üzemeltetése,
ügyfélszolgálati tevékenység, hatósági kapcsolattartás, tanúsítások és dokumentációik
fenntartása) teljes körű ellátását Közszolgáltató jogerős közszolgáltatói engedélye (OKTFKP/12373-6/2015), az OKTVF által elfogadott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, a
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Ht. és végrehajtási rendeletei, valamint az Ellátásért Felelősnek a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) rendelkezései alapján.
2.2. A közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott települési hulladék gyűjtéséhez,
szállításához rendszeresített, a Rendeletben meghatározott méretű gyűjtőedények
felhasználásával, a Rendeletben meghatározott rendszerességgel és módszer szerint kell
elvégezni.
2.3.
A közszolgáltatás ellátása során a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak
szerint történik az átlagosan elismert hulladékmennyiség és az ingatlanhasználók száma
alapján meghatározott űrtartalmú edényzet biztosítása a gyűjtés gyakoriságának megfelelően.
2.4. A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények folyamatos karbantartásáról, szükség
szerinti cseréjéről való gondoskodás a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak
szerint történik.
2.5. A szolgáltatással érintett területen ürített települési hulladék átlagosan 35 517 520
liter/év. A gyűjtés és szállítás kb. 5 163 db (15 221 lakos) gyűjtési pontra (természetes
személyre és gazdálkodó szervre együtt: ingatlanhasználóra) vonatkozik. A várható gyűjtött
települési hulladék mennyisége 4 846 tonna/év.

3.

A Közszolgáltató kötelezettségei
3.1.A közszolgáltatást a Ht. és végrehajtási rendeletei, a Rendelet, valamint a jelen
szerződésben hivatkozott előírásokra, illetve a meghatározott feltételekre figyelemmel kell
megvalósítania.
3.2.
A Közszolgáltató kötelezettsége a Rendeletben meghatározott közszolgáltatás
folyamatos és teljes körű ellátása, mely kizárólag törvényben, kormányrendeletben, vagy a
Rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
3.3. A Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a
hulladékhierarchiára figyelemmel a Ht-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervben foglalt
megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések elérése érdekében a tevékenysége
során alvállalkozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha maga
teljesített volna.
3.4.
A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás Rendeletben meghatározott rendszer,
módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ide értve az évenkénti lomtalanítás és az
elkülönített gyűjtés teljesítését is.
3.5.
A Közszolgáltató a hulladék szállítását a Rendeletben foglalt gyakorisággal végzi.
Amennyiben az ütemezett szállítás valamilyen okból kimarad, úgy azt a rákövetkező napon
soron kívül pótolni kell. A Szerződő Felek a kimaradás tényét jegyzőkönyvben rögzítik.
3.6.
A Közszolgáltató a többletként jelentkező települési hulladék elszállítására és
ártalmatlanítására szolgáló műanyag zsákot biztosít, az egységnyi díjjal azonos mértékű
díjszabás ellenében.
3.7.
A Közszolgáltató biztosítja, hogy a szamara jogszabályokban előírt
követelményeknek és határidőknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatályának ideje alatt folyamatosan megfelel.
3.8.
Közszolgáltató köteles biztosítani a környezetvédelmi hatóság által meghatározott
minősítési osztály szerinti követelmények, és a minősítési engedély jelen megállapodás
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hatálya alatti folyamatos meglétét.
3.9.
A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű gépjármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges
létszámú és képzettségű szakember alkalmazása a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint.
3.10.
A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez
szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése.
3.11.
A Közszolgáltató köteles az ürítés során a közterületre került hulladék
összegyűjtéséről, megszüntetéséről gondoskodni.
3.12.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a
Rendeletben meghatározott hulladéklerakó létesítményben kerülhet sor.
3.13.
A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatkezelési, adatszolgáltatási, valamint meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése,
és az adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
3.14.
A Közszolgáltató kötelezettsége a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető helyen
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése.
3.15.
A Közszolgáltató feladata a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési
rendjének kialakítása, működtetése, és megválaszolása.
3.16.
A Közszolgáltató köteles minden, a tevékenységével összefüggő, általa okozott
kárt megtéríteni.
4.

Az Ellátásért Felelős kötelezettségei

4.1.
A Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása a közszolgáltatás
hatékony és folyamatos ellátása érdekében a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel
4.2. A közszolgáltatás körébe nem tartozó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással való összehangolásának elősegítése.
4.3. A települési igények kielégítésére alkalmas, hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése.
4.4
A közszolgáltatási területen működő egyéb közszolgáltatások összehangolásának
elősegítése.

4.5. A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában a közszolgáltatási
szerződés hatályának időtartama alatt.
4.6.
A közszolgáltatási területen a közszolgáltatás igénybevételének kötelező előírása.
4.7.
A Rendelet módosításának tervezetéről előzetesen tájékoztatja a Közszolgáltatót,
annak elfogadása után a hatályosított, egységes szerkezetbe foglalt Rendeletet megküldi
részére.
4.8.
Ha az Ellátásért Felelős az ingatlantulajdonosok javára a Rendeletben díjkedvezményt
vagy díjkompenzációt állapít meg, köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal
meg nem fizetett összegét megtéríteni a Koordináló szerv javára.
4.9.
Köteles a közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldeni a Koordináló szerv
részére.
5.

A közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai
5.1.
A Ht. 47/A. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a
miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be. A miniszteri rendelet jelen
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szerződés

megkötésének időpontjáig nemjelent meg.
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 10. § (2) alapján a közszolgáltatási díjról a
Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel a Közszolgáltató
adatszolgáltatása alapján.
5.2.

Az

5.3.
A számlázáshoz szükséges adatot a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. §-a szerint a
Közszolgáltató köteles biztosítani. A nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő díjkorrekció
esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli.
5.4.
A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló
szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a
Közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a
Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
5.5. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.
5.6.
A Koordináló szerv az adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok
körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban,
ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében. Az ilyen érintett ingatlanok adatait a Koordináló
szerv megküldi a Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött
ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja az adatszolgáltatását legkésőbb
az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
5.7.
Az 5.6. pont szerinti korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
5.8.
Az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére - a teljesített közszolgáltatás alapján,
számla ellenében - köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. A
számlázás és a beszedés a Koordináló szerv feladata.
5.9.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

6.

A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
6.1. A Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért a koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló
11

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a továbbiakban: 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet) szerint
megállapított díjat fizeti.
6.2.
A 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül. Ezért az
Ellátásért Felelőst a közszolgáltatás finanszírozásában a 2012/21/EU bizottsági határozatban
foglaltak szerinti ellentételezés Közszolgáltató részére történő megfizetési kötelezettsége nem
terheli.
6.3.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg.

7.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

minőségi

ismérvei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a Szerződő Felek a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény 1. mellékletével egyezően határozzák meg. Az OHÜ által meghatározott minősítési
osztály: A/1.

8.

A teljesítés ideje és igazolása
8.1.
A közszolgáltatás teljesítésének időpontját a Közszolgáltató javaslata alapján a
Rendeletben az Ellátásért Felelős határozza meg, melyről az ingatlanhasználók a
Közszolgáltató hirdetményéből értesülnek.
8.2.
A teljesítés igazolására a szállító gépjárművek hitelesített adatkommunikációs
egységeinek adatai szolgálnak. A teljesítés igazolására az Ellátásért Felelős képviseletében
jogosult személy: a polgármester.
A teljesítés igazolása során az Ellátásért Felelős a 13/2016. (V. 16.) NFM rendelet 6. §-a
szerint jár el.

9.

A

Szerződő

Felek kapcsolattartásért felelős képviselői

Az Ellátásért Felelős részéről:
Mező Gyula polgármester
telefon: +36-54-418-211 mobil: +36-30-556-1770
e-mail: polgarmester@gaborjan.hu
A Közszolgáltató részéről:
Varga László ügyvezető
tel.: +36 (52) 563-903
e-mail: titkarsag@dhkkft.hu
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10. A

szerződés időtartama

10.1. A jelen közszolgáltatási szerződés határozott
2027. december 31. napjáig jön létre.
10.2. Jelen szerződés megszűnik
• a határozott időtartam lejártával,
• a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
• közös megegyezéssel,
• felmondással.

időtartamra,

2018. január 1. napjától

10.3.
Az Ellátásért Felelős a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
(a továbbiakban: Ptk.) meghatározott felmondási okokon túlmenően a Ht. 37. § (1)
bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén jogosult, míg a Ht. 37. § (la) bekezdésében
foglaltak megvalósulása esetén köteles legfeljebb hat hónapos határidővel felmondani a
szerződést. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
változatlanul ellátja.
10.4. Ha a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjában rögzített feltételek már nem állnak fenn, a
Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az Ellátásért Felelős a szerződést olyan határidővel jogosult és
köteles felmondani, hogy a közfeladat ellátásáról gondoskodni tudjon.
10.5. A Közszolgáltató jogosult felmondani a szerződést a Ptk-ban meghatározott
felmondási okokon túlmenően a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén. A
felmondási idő hat hónap.
10.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése
esetén, továbbá ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a
Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta, a Közszolgáltató az új
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást változatlanul ellátja.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Koordináló szerv jogosult a jelen
közszolgáltatási szerződés megfelelőségét vizsgálni.
11.2. Ellátásért Felelős hozzájárul, hogy Közszolgáltató feladatai ellátásához a szükséges
mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.
11.3. A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását,
ha:
a) nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Rendeletben foglaltak
megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
e) a gyűjtőedényben a Rendelet szerint meg nem engedett hulladékot helyeztek el,
d) a gyűjtőedényben a Rendeletben meghatározottnál több hulladékot helyeztek el, emiatt
az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le,
e) a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a Közszolgáltató által arra
rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra.
11.4. A jelen szerződés módosítására a Szerződő Felek egybehangzó akaratnyilatkozatával,
a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor.
13

11.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok, különösen a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint a Rendelet
szabályai az irányadóak.
11.6. Jogvita esetére a Szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni
Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jogvitájukban nem
vesznek igénybe mediátori közreműködést, és az eseti vagy választottbíróság közreműködését
is kizárják.
11.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
11.8. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az
Ellátásért Felelőst, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a szervezet már nem
felel meg.

A Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az Ellátásért Felelőst, 3
példány a Közszolgáltatót illeti
Az Ellátásért felelős képviselője a jelen szerződést a 15/2016. (VII. 01.) önkormányzati
rendelet 3. § 1. pontja alapján jogosult megkötni.
Debrecen, 201 7 .....

Gáborján, 2017 .....

képviseli:

Ellátásért Felelős
Mező Gyula polgármester

Határidő:
Felelős:

Közszolgáltató
képviseli: Varga László ügyvezető

azonnal
Gyula polgármester

Mező

Mező Gyula: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik még a Dahut-tal kötendő társulási
megállapodás elfogadása. Erről is kapott mindenki előterjesztést. Kérem a tisztelt képviselő
testületet, hogy ennek megfelelően fogadja el a társulási megállapodás módosítását.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az határozatot hozták:

61/2017. (XII.07) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 7-i ülésén
megtárgyalta a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását és az alábbiak szerint elfogadta:
DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai a Debreceni
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. február 18-án kelt és 2013. december 04-én
módosított Társulási megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
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CLXXXIX. törvény alapján módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint
fogadják el:
Preambulum
1. A Kormány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének kialakításával célul
egységes, nullszaldós nonprofit közszolgáltatás kialakítását.

tűzte

ki az

1.1. Erre tekintettel fontos cél az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztések hatékony
üzemeltetése, a hiányzó kapacitások KEHOP forrásból történő mielőbbi kiépítése, az
Európai Unió és ezzel összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
tervben (OHKT) megfogalmazott visszagyűjtési, hasznosítási kötelezettségek 2020-ig
történő teljesítése, valamint a hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek
kialakítása.
1.2. Ezen fejlesztési célokat leggyorsabban, gazdaságosabban az önkormányzatok társulásai
képesek elérni a beruházások költséghatékony, optimális üzemeltetése útján. Mindezért
kiemelt jelentőségű az átgondolt, optimalizált területi elrendezés, lehetőleg úgy, hogy
megyénként egy társulásba tömörülve lássák el az érintett önkormányzatok a
hulladékgazdálkodási feladataikat.
2.

A IV. pontban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a Társulást az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
(hulladékgazdálkodás), valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 33 - 37/A. §-okban foglalt és e megállapodásban részletezett egyes
közfeladataik ellátására hozták létre.

3.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati Társulásukat
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak
hatékonyabb, célszerűbb megoldására.

1./ A Társulás neve:

Debreceni
Agglomeráció
(továbbiakban: Társulás)

II./ A Társulás székhelye:

4024 Debrecen Piac u. 20.

Ill./ Működési területe:

a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
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Hulladékgazdálkodási

Társulás

IV./ A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Álmosd Község Önkormányzata
4285 Álmosd, Fő u. 10. (képv.: Markocsány Tamásné alpolgármester)
Ártánd Község Önkormányzata
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. (képv.: Benkő Sándor polgármester)
Bagamér Nagyközség Önkormányzata
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. (képv.: Orvos Mihály polgármester)
Bakonszeg Községi Önkormányzat
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24. (képv.: Gara Péter polgármester)
Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. (képv.: dr. Veres Margit polgármester)
Báránd Községi Önkormányzat
4161 Báránd, Kossuth tér 1. (képv.: Dr. Kovács Miklós polgármester)
Bedő Község Önkormányzata
4128 Bedő, Rákóczi u. 35. (képv.: Eszenyi Antal polgármester)
Berekböszörmény Község Önkormányzata
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1. (képv.: Nagy Ernő polgármester)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. (képv.: Muraközi István polgármester)
Bihardancsháza Község Önkormányzata
4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. (képv.: Major József polgármester)
Biharkeresztes Város Önkormányzata
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. (képv.: Barabás Ferenc polgármester)
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. (képv.: Szitó Sándor polgármester)
Bihartorda Községi Önkormányzat
4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. (képv.: Módos Imre polgármester)
Bocskaikert Községi Önkormányzat
4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. (képv.: Szőllős Sándor polgármester)
Bojt Község Önkormányzata
4114 Bojt, Ady E. u. 5. (képv.: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester)
Csökmő Nagyközség Önkormányzata
4145 Csökmő, Kossuth u. 109. (képv.: Nagy Tibor polgármester)
Darvas Község Önkormányzata
4144 Darvas, Rákóczi u. 50. (képv.: Buk György polgármester)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20. (képv.: Dr. Papp László polgármester)
Derecske Város Önkormányzata
4130 Derecske, Köztársaság út 87. (képv.: Bakó István polgármester)
Ebes Községi Önkormányzat
4211 Ebes, Széchenyi tér 1. (képv.: Szabóné Karsai Mária polgármester)
Esztár Község Önkormányzata
4124 Esztár, Árpád u. 1. (képv.: Szécsi Tamás polgármester)
Folyás Község Önkormányzata
4095 Folyás, Fő u. 1. (képv.: Magyar Sándor polgármester)
Földes Nagyközségi Önkormányzat
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. (képv.: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester)
Furta Község Önkormányzata
4141 Furta, Petőfi u. 1. (képv.: Krucsó Antal polgármester)
Fülöp Községi Önkormányzat
4266 Fülöp, Arany János u. 19. (képv.: Hutóczki Péter polgármester)
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26. Gáborján Község Önkormányzata
4122 Gáborján, Fő u. 106. (képv.: Mező Gyula polgármester)
27. Görbeháza Község Önkormányzat
4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. (képv.: Giricz Béla Lászlóné polgármester)
28. Hajdúbagos Község Önkormányzata
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. (képv.: Szabó Lukács Imre polgármester)
29. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
4221 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. (képv.: Kiss Attila polgármester)
30. Hajdúdorog Város Önkormányzata
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. (képv.: Csige Tamás polgármester)
31. Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (képv.: Csáfordi Dénes polgármester)
32. Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (képv.: Szólláth Tibor polgármester)
33. Hajdúsámson Város Önkormányzata
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. (képv.: Antal Szabolcs polgármester)
34. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. (képv.: Dr. Sóvágó László polgármester)
35. Hajdúszovát Község Önkormányzata
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. (képv.: Váradi Jenő polgármester)
36. Hencida Községi Önkormányzat
4123 Hencida, Kossuth tér 1. (képv.: Szémán László polgármester)
37. Hortobágy Községi Önkormányzat
4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. (képv.: Vincze Andrásné polgármester)
38. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. (képv.: Berényi András polgármester)
39. Kaba Város Önkormányzata
4183 Kaba, Szabadság tér 1. (képv.: Szegi Emma polgármester)
40. Kismarja Község Önkormányzata
4126 Kismarja, Bocskai u. 20. (képv.: Farkas István Attila polgármester)
41. Kokad Községi Önkormányzat
4284 Kokad, Kossuth u. 60. (képv.: Ozsváth István polgármester)
42. Komádi Városi Önkormányzat
4138 Komádi, Hősök tere 4. (képv.: Tóth Ferenc polgármester)
43. Konyár Község Önkormányzata
4133 Konyár, Rákóczi u. 24. (képv.: Vig Szilárd polgármester)
44. Körösszakál Községi Önkormányzat
4136 Körösszakál, Piac tér 1. (képv.: Pálfi Tamás polgármester)
45. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. (képv.: Tarsoly Attila polgármester)
46. Létavértes Városi Önkormányzat
4281 Létavértes, Kossuth u. 4. (képv.: Menyhárt Károly polgármester)
47. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. (képv.: Barabás Károlyné polgármester)
48. Mezőpeterd Községi Önkormányzat
4118 Mezőpeterd, Petőfi u. 19. (képv.: Pap Miklós polgármester)
49. Mezősas Községi Önkormányzat
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49. (képv.: Somi László polgármester)
50. Mikepércs Község Önkormányzata
4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. (kép.: Tímár Zoltán polgármester)
51. Monostorpályi Község Önkormányzata
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4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. (képv.: Szabó József polgármester)
52. Nádudvar Városi Önkormányzat
4181 Nádudvar, Fő út 119. (képv.: Beke Imre polgármester)
53. Nagyhegyes Község Önkormányzata
4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. (képv.: Bajusz Istvánné polgármester)
54. Nagykereki Községi Önkormányzat
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. (képv.: Zilai Károly polgármester)
55. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. (képv.: Tiszai Károly polgármester)
56. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. (képv.: Nyíri Béla polgármester)
57. Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. (képv.: Dr. Nagy János polgármester)
58. Nyíradony Város Önkormányzata
4254 Nyíradony, Árpád tér 1. (képv.: Kondásné Erdei Mária polgármester)
59. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth Lajos u. 38. (képv.: Kövér Mihály Csaba polgármester)
60. Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
4125 Pocsaj, Nagy u. 51. (képv.: Kecskés Gyula polgármester)
61. Polgár Város Önkormányzata
4090 Polgár, Barankovics tér 5. (képv.: Tóth József polgármester)
62. Püspökladány Város Önkormányzata
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. (képv.: Dombi Imréné polgármester)
63. Sáp Községi Önkormányzat
4176 Sáp, Fő u. 24. (képv.: Karacs Imre polgármester)
64. Sáránd Község Önkormányzata
4272 Sáránd, Nagy u. 44. (képv.: Szántó József polgármester)
65. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. (képv.: Kiss Tibor polgármester)
66. Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. (képv.: Olajos Mihály polgármester)
67. Szerep Községi Önkormányzat
4163 Szerep, Nagy u. 53. (képv.: Tóthné Verő Tünde polgármester)
68. Téglás Város Önkormányzata
4243 Téglás, Kossuth u. 61. (képv.: Czibere Béla polgármester)
69. Tépe Község Önkormányzata
4132 Tépe, Rákóczi u. 1. (képv.: Balogh András polgármester)
70. Tetétlen Községi Önkormányzat
4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. (képv.: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester)
7L Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. (képv.: Mikó Zoltán polgármester)

72. Told Község Önkormányzata
4117 Told, Kossuth u. 4. (képv.: Béres Barnabás polgármester)
73. Újiráz Községi Önkormányzat
4146 Újiráz, Szabadság tér 1. (képv.: Furák Károly polgármester)
74. Újléta Község Önkormányzata
4288 Újléta, Kossuth u. 20. (képv.: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester)
75. Újszentmargita Község Önkormányzata
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. (képv.: Csetneki Csaba polgármester)
76. Újtikos Községi Önkormányzat
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4096 Újtikos, Arany János u. 12. (képv.: Takács József polgármester)
77. Vámospércs Városi Önkormányzat
4287 Vámospércs, Béke u. 1. (képv.: Ménes Andrea polgármester)
78. Váncsod Községi Önkormányzat
4119 Váncsod, Kossuth u. 42. (képv.: Szalay Csaba polgármester)
79. Vekerd Községi Önkormányzat
4143 Vekerd, Kossuth u. 18. (képv.: Juhász István polgármester)
80. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
4142 Zsáka, Szabadság tér 1. (képv.: Kovács Kálmán polgármester)

V./ A Társulás időtartama:
1. A Társulás határozatlan

időre

alakul.

2. A Társulás megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a
Társulási Megállapodást, valamint a Társulási Tanácsba tagot delegált, és a Társulási Tanács
alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a Társulási Megállapodás aláírását
követő 15 napon belül kell megtartani.

VI./ A Társulás jogállása:

1. Az Mötv. 87. §-a alapján a Társulás jogi személyiséggel
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

rendelkező

önkormányzati társulás,

2.

A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit
szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A Társulás olyan
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét.

3.

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági munkaszervezeti feladatait Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint a Társulás
munkaszervezete látja el.
Ezen feladatok a következők:
a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
a Társulás vagyonának nyilvántartása,
a Társulási Tanács üléseinek, döntéshozatalának előkészítése, a döntési tervezetek
előzetes törvényességi szempontú felülvizsgálata,
a Társulási Tanács üléseihez szükséges technikai feltételek biztosítása,
a Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyv elkészítése,
a Társulási Tanács döntéseinek közlése a Tagokkal,
belső ellenőrzési tevékenység ellátása.

4.

A Társulási Tanács által a tagjai közül választott elnök - az alapítók képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi
nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.
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VII./ A Társulás feladat- és hatáskörei:
1.

A Társulás alaptevékenysége a Htv. szerinti
ártalmatlanítása, hulladék újrahasznosítása.

nem

veszélyes

2.

A Társuláshoz csatlakozott önkormányzatok tulajdonában
szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja.

3.

A rekultivációt követő utógondozási és monitoring feladatok ellátása a KEOP-2.3.0.
pályázatban résztvevő tagönkormányzatok esetében.

4.

A Társulás működési területén keletkező hulladékok és egyéb megújuló energiaforrások
hasznosításának elősegítése.

5.

A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását segítő célokra pályázat benyújtása.

6.

A Társulási megállapodást aláíró tagok az európai uniós és a hazai támogatás megszerzése
esetén a Társulási feladatok között felsorolt területeken együttműködnek, különösen a
hulladékgazdálkodási rendszer létesítése és működtetése, valamint a hulladékszállító
eszközök beszerzése, működtetése érdekében.

lévő,

hulladék

már nem

működő

kezelése,

települési

felelősségük fennáll a célok érdekében megvalósuló rendszer előkészítéséért,
megvalósításáért, működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez kapcsolódó biztosítékok
szolgáltatására, fenntartására is.

7. Ezen belül

8.

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.

VIII./ A tagok feladatai, kötelezettségei:

1.

Jelen Megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak
arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően ezen Megállapodás
kereti között együttműködnek.

2.

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit,
egységes fejlődését szem előtt tartva a Megállapodásban foglalt elveket betartják, annak
érvényesülését nem akadályozzák, a hulladékgazdálkodási rendszer működését aktív
tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

3.

Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a közös projektek végrehajtása során a magyarországi
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így
különösen figyelemmel lesznek a Htv. rendelkezéseire.

4.

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az
itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő
jogszabályalkotás, helyi szabályozási tervek elfogadása, szolgalmi jogok biztosítása,
belterületbe vonás, telekhatár módosítás.

S.

A Tagok kötelezettséget vállalnak a társulási feladatok megvalósításához szükséges adatok
szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik
rendelkezésre bocsátására.
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6.

A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a társulási feladatok
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek
kezelni.

IX./ A Társulás vagyona:

1.

Az Mötv. 110.§ (3) bek. alapján amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi
önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell
nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a
Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

2.

A Társulás induló vagyona a Társulás tagjai által a létrehozásakor rendelkezésére bocsátott
3.600.000-Ft, a 14/2012. (Xll.12.) sz. Társulási Tanács határozat alapján 2013. évtől 6.900.000
Ft készpénzösszegből áll.

3.

A tagok tudomásul veszik, hogy a Társulás működésével összefüggő költségeket saját
költségvetésükből kötelesek fedezni. A Társulás tagjai a Társulás működéséhez szükséges
költségeket vagyoni hozzájárulásukkal teljesítik a település lélekszámához igazodóan akként,
hogy minden lakos után arányos hozzájárulást fizetnek meg, legkésőbb minden év április 30.áig a Társulás számlájára történő átutalással.

4.

A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Megállapodásban rögzített feladatok
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás a fizetési
határidő lejártát követő 15. naptól beszedési megbízás benyújtására jogosult a fizetési
kötelezettségét nem teljesítő taggal szemben.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a Társulási megállapodásban vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről
dönthet, és arról, hogy a korábbi székhely önkormányzat elleni beszedési megbízást nyújt be.

5.

A Társulás vagyonát növeli a Társulás által pályázat útján elnyert hazai, illetőleg európai uniós
támogatások összege, melyeket csak a Társulás céljainak megvalósítása érdekében lehet
felhasználni.

6.

A társulási vagyon szaporulata a Társulást illeti meg.

7.

A Társuláshoz év közben csatlakozó önkormányzat a település lakosságszámához igazodó
vagyoni hozzájárulást teljesít a csatlakozást követő 30 napon belül átutalás útján a Társulás
számlájára.

8.

A Tagok vállalják, hogy a Társulást sikeres pályázat alapján terhelő, más forrásból nem
támogatott kiadásokat a résztvevő önkormányzatok lakosságszáma arányában viselik.

9.

A pályázati támogatásból megvalósuló létesítmények, eszközök a pályázati feltételektől
a Társulás, mint a projekt kedvezményezettje tulajdonába kerülnek, azt
üzemeltetésre, közszolgáltatásra Társulás adhatja ki.

függően

21

X./ A Társulás döntéshozó szerve:
1. Társulási Tanács:
1.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanács a Társulás tagjai által a Társulási Tanácsba delegáltakból áll.
1.2. Valamennyi tag egy-egy képviselő delegálására jogosult, az általa delegált képviselőt
visszahívhatja.
1.3. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a lakosságszám arányában illeti meg szavazati jog. A
lakosságszámot és ezzel a szavazatok mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.4. 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.

2. A Társulási Tanács feladat-, és hatáskörei:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

a Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése,
a Társulás megszüntetésének kezdeményezése,
a tag Társulásból történő kizárása,
a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása, visszahívása,
a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, a költségvetés 1. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló, az éves zárszámadás elfogadása,
a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
a tagokat terhelő vagyoni hozzájárulás mértékének megállapítása,
a tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
döntés a Társulás tulajdonában lévő vagyon elidegenítéséről vagy megterheléséről,
döntés a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, szükség szerint szakértői
vélemények figyelembe vételével,
a Társulást érintő egyéb döntések meghozatala,
gyakorolja, illetve teljesíti a Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket.
döntés a hulladékgazdálkodáshoz köthető pályázat benyújtásáról, az önerő viseléséről, és
annak összegéről, rendelkezésre állásának kezdő időpontjáról, a beruházás végrehajtásának
módjáról,
"
biztosítja a pályázat keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt
lezárását követő 10 évig,
a pályázat eredményeként létrejövő vagyon üzemeltetésére irányuló üzemeltetési
szerződés megkötése,
a jelen Megállapodás VII. fejezetében meghatározott célkitűzések megvalósításának
értékelése,
a Társulás működtetése, a feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.
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3. A Társulási Tanács működése:
3.1.

A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, elektronikus úton - az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal, a Társulás érdekkörén
kívül keletkező előre nem látható sürgős esetben 8 nappal korábban.

3.2.

A Társulás a Társulási Tanács által készített és elfogadott munkaterv alapján működik. Össze
kell hívni a Társulási Tanácsot akkor is, ha a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó kérdésben
kell dönteni, vagy ha azt bármely tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza.

3.3.

A Társulás tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő helyettesítésére,
mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.

3.4.

A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának javaslattételi joga van.

3.5.

A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

3.6.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a
felével rendelkező képviselő jelen van.

3.7.

A Társulási Tanács döntéseit a Társulási Tanács ülésén határozattal hozza. A Társulási
Tanácsban szavazni személyesen lehet. A határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati
arányok megállapításával döntenek.

3.8.

A Társulási Tanács érvényes döntéséhez - a 3.10. pontban foglaltak kivételével - legalább
annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának az egyharmadát.

3.9.

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
Társulásban részt vevő tagok szavazatának a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.

3.10.

Minősített

döntéshozatal szükséges az alábbi ügyekben:

a Társulási Megállapodás módosítása,
a Társuláshoz történő csatlakozás elfogadása,
Társulási tag kizárása,
a Társulás tulajdonában lévő vagyon elidegenítése vagy megterhelése.
3.11.

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.

3.12.

Határozatképtelenség esetén az ülés eredeti időpontját követő 8 napon túl, de 30 napon
belül terjedő időpontra kell a megismételt ülést összehívni.

3.13.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni, melyre a képviselő
testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által a tagjai közül felhatalmazott személy írja
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alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
vezetőjének.

3.14.

A Társulási Tanács részletes működési szabályait - a szervezeti és működési szabályzatában maga állapítja meg.

4. A Társulási Tanács elnöke, alelnöke:
4.1.

Az alakuló ülésen a Társulási Tanács tagjai sorából titkos szavazással határozatlan időre
elnököt és 1 alelnököt választ.

4.2.

A Társulási Tanács elnökének a feladatellátása során felmerült, igazolt költségeit a Társulás
köteles megtéríteni.

4.3.

Az elnöki megbízatás
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

megszűnik

az őt delegáló önkormányzat általi visszahívással,
a Társulási Tanács által történő visszahívással,
lemondással, vagy
elhalálozással.

4.4.

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök megválasztásáig feladatait ellátni, az új elnök
megválasztására irányuló Tárulási Tanácsülést haladéktalanul összehívni.

4.5.

A Társulási Tanács alelnöke megbízásának megszűnésére az elnökre vonatkozó
rendelkezések irányadóak azzal, hogy az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem
szűnik meg.

4.6.

A Társulási Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az
elnököt. Együttes akadályoztatásuk esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

S. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
5.1.

Képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

5.2.

Intézkedik a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságánál a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel, a nyilvántartott adatok változása esetén a változások átvezetése
iránt,
Gondoskodik a Társulás éves mérlegének, költségvetésének, éves beszámolójának

5.3.

elkészítéséről,

5.4.

A Belügyminisztérium adatszolgáltatása alapján legkésőbb minden év marcius 31-ig
pontosítja a települések lakosságszámát, ez alapján tájékoztatja a településeket az általuk
fizetendő társulási hozzájárulás konkrét mértékéről,

5.5.

A Társulási Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a
napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van,

5.6.

Ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács
számára előír,
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5.7.

Támogatási szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a tagok
nevében aláírja,

5.8.

Az elnök Társulással összefüggő szakirányú feladatai megvalósításához -a közbeszerzési
szabályok betartása mellett - jogosult külső szakértők, tanácsadók igénybevételére a
Társulás költségén.

5.9.

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.

Xl./ A Társulás képviselete:
1.

A Társulást az elnök önállóan képviseli. Akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az
alelnök jogosult.

2.

A Társulás jegyzése akként történik, hogy a kézzel, vagy géppel írt előírt, előnyomott, vagy
nyomtatott Társulási név alá az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök önállóan írja a
nevét.

XII./ A Társulás működésének ellenőrzési rendje:
1.

A Társulás a

belső ellenőrzésről

ellenőrzéséről

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
szóló 370/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik.

belső

2.

A Társulás működését, gazdálkodását ellenőrizheti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és
az Állami Számvevőszék, valamint mindazon szervezetek, amelyek az Európai Uniós
támogatásból megvalósuló projektek megvalósítását felügyelik.

3.

A Társulás bármely tagja jogosult a Társulás működését a Társulási Megállapodás keretei
között gazdasági szempontból ellenőrizni. A Társulás bármely tagja adatokat, információkat
kérhet a Társulás gazdálkodásáról. A kért adatokat, információkat a Társulási Tanács elnöke
30 napon belül köteles a tájékoztatást kérő tag részére írásban megadni.

4.

A Társulás bármely tagja kezdeményezheti a Társulás gazdálkodásának ellenőrzését.

XIII./ A Társulás által ellátott feladatok megvalósítása:

1. A Társulás a feladatai ellátását szolgáló pályázatok megvalósítására munkavállalókat
alkalmazhat. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.
Az alkalmazottak foglalkoztatásával felmerülő kiadások a Társulási Tanács által jóváhagyott
tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra.

2. A Társulás a korábban eredményesen benyújtott KEOP és KEHOP pályázatok megvalósításához
szükséges operatív feladatok teljeskörű ellátása céljából programmegvalósító egységet (PME)
köteles működtetni.
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3. A PME-ben résztvevőknek projektmenedzselési, műszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági, jogi
szaktudással kell rendelkezniük.
A PME tevékenységi köre nem terjedhet túl a Társulás feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeken.
Munkáját a KEOP és a KEHOP projekteknél a fenntartási
látja el.

időszakot

is magában foglaló

időtartamig

4. A PME a projekt végrehajtása során különösen az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.

projekt munkafolyamatok ellenőrzése, koordináció a projekt megvalósításában, a
projekt előrehaladás ellenőrzése, a Társulás által megkötött konzorciumi szerződésben
foglaltaknak megfelelően;
kapcsolattartás és egyeztetések a felügyeleti és engedélyező hatóságokkal,
minisztériumokkal;
aktív részvétel a projekt előkészítésében, tendereztetésében, valamint a technikai
segítségnyújtásban;
közreműködés a Nemzeti Fejlesztési Programiroda szakértőivel, közbeszerzési eljárások
keretében kiválasztott vállalkozókkal történő szerződéskötésben;
közreműködés a szükséges hatósági engedélyek beszerzése érdekében lefolytatandó
engedélyezési eljárásokban;
a projektcélok megvalósítása időtartamában a helyszíni ellenőrzések koordinálása,
felügyelete;
ütemterv szerinti munkák átvétele, üzembe helyezése, azzal összefüggő szervezési,
egyeztetési feladatok teljesítése;
koordinálja a projekt sikeres végrehajtása érdekében kiírandó nyilvánosságtájékoztatási, szemléletformálás pályázat nyertesével történő egyeztetéseket, különös
tekintettel a PR akciókra, azok aktualitására és időzítésére;
a Társulás és az adott projekt részére elkülönített számla megnyitásának lebonyolítása;
ellenőrizhetőség érdekében elkülönített pénzügyi-nyilvántartási rend kialakítása;
projekt beruházási költségek alakulásának nyomon követése;
a beruházás aktiválásának megszervezése, ezen feladat végrehajtása;
a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok hatályos jogszabályok
szerinti pénzügyi ellenőrzésének biztosítása;
A beruházás befejezéséig az önkormányzatok, valamint az NFP közötti együttműködés
jogi feladatainak ellátása, a konzorciumi szerződésből eredő jogi feladatok teljesítése;
közreműködés az építés vállalkozói és szolgáltatási szerződéstervezetek előkészítésében;
a beruházás befejezéséig a teljes projekt felett műszaki-pénzügyi-jogi-gazdasági
felügyelet biztosítása;
projekt szakmai koordinátor feladatok teljesítése a Társulási Tanács elnökének
utasításainak megfelelően;
értekezletek, rendezvények megszervezése, és emlékeztetők készítése;
a projekt megvalósításához kapcsolódó mindennemű dokumentáció nyilvántartása,
illetőleg teljes körű adminisztráció elvégzése;
kapcsolattartás a projekt előkészítésében, megvalósításában szerepet vállaló összes
szervezettel, önkormányzattal és szakértőkkel;
kapcsolattartás a konzorcium vezetőjével, időszakonkénti tájékoztatás a projekt állásáról
az érintettek felé;
a Társulás operatív feladatainak elvégzéséhez szükséges teljes körű - komplex szakmai
segítségnyújtás.
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XIV./ A tagsági viszony:
1.

Csatlakozás a Társuláshoz:

1.1.

2.

3.

A Társuláshoz csatlakozni a társulni kívánó önkormányzatok csatlakozási szándékot
határozata alapján minden év január 1-jei, illetve július 1-jei napjával lehetséges.

rögzítő

1.2.

A csatlakozás elhatározásához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testülete legalább
· 6 hónappal korábban minősített többséggel meghozott határozata szükséges, melynek
tartalmaznia kell azt, hogy a képviselő-testület a Társulási Megállapodás rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elismeri és biztosítja a megállapodásban rögzített vagyoni
hozzájárulást. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

1.3.

A Társuláshoz történő csatlakozás jóváhagyásához a Társulásban résztvevő valamennyi tag
minősített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulási Tanács határozatában dönt
a csatlakozás időpontjáról.

1.4.

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani szükséges, és a
változást a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához be kell jelenteni.

A Társulásból történő kiválás:

2.1.

A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A
kiválásról szóló, minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat
hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanács elnökével közölni.

2.2.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kiváló tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem
követelheti vissza a Társulástól.

2.3.

Kiválás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányához
igazodóan, figyelembe véve az esetleges kártérítési igényt és a Társulást terhelő
kötelezettségeket. A Társulás a kiváló tag tulajdoni hányadát pénzben váltja meg.

2.4.

A Társulás a kiváló taggal a kiválástól számított 6 hónapon belül köteles elszámolni, az
elszámolás eredményét teljesíteni.

Kizárás:

3.1.

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a Tagot, amely a Megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra és határidőre nem tett eleget.
Ilyen kötelezettségszegésnek minősül különösen a vagyoni hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása, amennyiben a tag e kötelezettségének az ismételt írásbeli felszólításban
közölt határidőben sem tesz eleget.

3.2.

A kizárás jogkövetkezményei megegyeznek a kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az
esetben sem mentesül a Tag az esetleges kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
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XV./ A Társulási megállapodás módosítása, a Társulás

megszűnése:

1.

A Társulási Megállapodás módosítását, a Társulás megszüntetését a Társulás bármely tagja
kezdeményezheti. A Társulás tagjai a Megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

2.

A Társulás

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

megszűnik:

ha a Megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
ha a Társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
a törvény erejénél fogva;
a bíróság jogerős döntése alapján.

A Társulás tagjai a Társulás

megszűnésekor

kötelesek egymással elszámolni.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait az általuk teljesített vagyoni hozzájárulás arányában illeti meg.
A Társulás kötelezettségeiért a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak
felelősséggel.

4.

Az egyes tag önkormányzatokat a Társulás megszűnése esetén megillető tulajdoni hányad
meghatározását a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

XVI./ Tájékoztatás a Társulás

működéséről:

1.

A Társulási Tanács elnöke a gazdasági év végén a Társulás tagjait tájékoztatja a Társulás
gazdálkodásáról, működéséről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

2.

A Társulás tagjai (a képviselő-testületek) minden évben megtárgyalják a Társulás
működésének
tapasztalatait, döntenek a működéshez szükséges pénzeszközök
költségvetésben történő elkülönítéséről.

3.

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatóságok, valamint
a civil szervezetek tájékoztatása során a Társulás által végzett tevékenység ismertetésére,
elfogadtatására.

XVII./ Záró és hatályba

léptető

rendelkezések:

1.

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások
vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

2.

A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2018. január 1jén lép hatályba.
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működése

során

felmerülő

3.

A Társulási Megállapodást az aláírást követően meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal vezetője részére a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére nyilvántartásba vétel céljából.

4.

Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a társulás
működésére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak elolvasása,
tartalmának megértése után, a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját kezűleg aláírták.

Álmosd
polgármestere
........ sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Ártánd
polgármestere
........ sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Bagamér
polgármestere
........ sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Bakonszeg
polgármestere
........ sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Balmazújváros
polgármestere
........ sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Báránd
polgármestere
....... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Bedő

polgármestere
........ sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Berekböszörmény
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Berettyóújfalu
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Bihardancsháza
. polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Biharkeresztes
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Biharnagybajom
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Bihartorda
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Bocskaikert
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap
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Bojt
polgármestere
sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ..... nap

Csökmő

polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Darvas
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Debrecen
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Derecske
polgármestere
....... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Ebes
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Esztár
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Folyás
polgármestere
sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Földes
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Furta
polgármestere
..... sz. határozat ~lapján
Kelt: ................. .
..... év............ hó ....... nap

Fülöp
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Gáborján
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Görbeháza
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év............ hó ....... nap

Hajdúbagos
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Hajdúböszörmény
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Hajdúdorog
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ....... nap

Hajdúhadház
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Hajdúnánás
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Hajdúsámson
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Hencida
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polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ..... nap

polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év............ hó ....... nap

Hortobágy
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Hosszúpályi
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ....... nap

Kaba
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ........ nap

Kismarja
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ..... nap

Kokad
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ..... nap

Komádi
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Konyár
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Körösszakál
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Körösszegapáti
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ........ nap

Létavértes
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Magyarhomorog
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Mezősas

polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Mikepércs
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ....... nap

Monostorpályi
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Nádudvar
polgármestere
..... sz. határozat alapján

Nagyhegyes
polgármestere
...... sz. határozat alapján

Nagykereki
polgármestere
...... sz. határozat alapján
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Mezőpeterd

Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Nagyrábé
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Nyírábrány
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Nyíracsád
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Nyíradony
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Nyírmártonfalva
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Pocsaj
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Polgár
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Püspökladány
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
„ ... év„ .......... hó.„ ..... nap

Sáp
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év............ hó ........ nap

Sáránd
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Sárrétudvari
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
„ ... év„ .......... hó ... „.„nap

Szentpéterszeg
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Szerep
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ... „.„.„.hó„.„ ... nap

Téglás
polgármestere
.„.sz. határozat alapján
Kelt: „ .... „ ... „„.„
„.„év„„ .. „.„.hó .... „ .. nap

Tépe
polgármestere
„ .. sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Tetétlen
polgármestere
.. „sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap

Tiszagyulaháza
polgármestere
„„sz. határozat alapján
Kelt: „„.„„.~„„ ...
..... év ............ hó ........ nap

Told
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ........ nap
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Újiráz
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Újléta
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Újszentmargita
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ........ nap

Újtikos
polgármestere
.... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Vámospércs
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ....... nap

Váncsod
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ..... nap

Vekerd
polgármestere
..... sz. határozat alapján
Kelt: ..................
..... év ............ hó ..... nap

Zsáka
polgármestere
...... sz. határozat alapján
Kelt: ................. .
..... év ............ hó ..... nap
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1.

számú melléklet

A Társulási tagok lakosságszáma, szavazatszáma
S.sz.

Település neve

Lakosság száma

Szavazatszám

/fő/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Furta
Fülöp
Gáborján
Görbeháza
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Hortobágy
Hosszúpályi
Kaba
Kismarja
Kokad
Komádi
Konyár

44.

Körösszakál

1801
612
2 624
1195
17 829
2 643
368
2 072
14960
184
4358
2 800
972
3 310
592
1986
583
204156
8 789
4 722
1422
339
4051
1193
1 756
883
2467
2 094
31211
8 992
13458
17 284
14142
23 880
3162
1263
1520
6010
5 958
1337
682
5 636
2 248
823

Álmosd
Ártánd
Bagamér
Bakonszeg
Balmazújváros
Báránd
Bedő

Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bocskaikert
Bojt
Csökmő

Darvas
Debrecen
Derecske
Ebes
Esztár
Folyás
Földes
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1801
612
2 624
1195
17 829
2 643
368
2072
14960
184
4 358
2 800
972
3 310
592
1986
583
204156
8 789
4 722
1422
339
4051
1193
1756
883
2467
2 094
31211
8 992
13 458
17 284
14142
23 880
3162
1263
1520
6010
5958
1337
682
5 636
2 248
823

4S.
46.
47.
48.
49.

so.
Sl.
S2.
S3.
S4.
SS.
S6.
S7.
S8.
S9.
60.
61.
62.
63.
64.
6S.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
7S.
76.

77.
78.
79.
80.

1088
7 486
907
641
707
4 792
2184
8 9SO
2 788
1397
2 232
3 931
3 842
7 980
2 oso
2 763
8047
14833
970
2 38S
3 002
1143
1 S92
643S
1079
13S4
729
400
S71
111S
1486
891
s S74
1222
123
1630
536.686

Körösszegapáti
Létavértes
Magyarhomorog
Mezőpeterd

Mezősas

Mikepércs
Monostorpályi
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagykereki
Nagyrábé
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírm árto nfa lva
Pocsaj
Polgár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Téglás
Tépe
Tetétlen
Tiszagyulaháza
Told
Újiráz
Újléta
Újszentmargita
Újtikos
Vámospércs
Váncsod
Vekerd
Zsáka

Összesen:
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1088
7486
907
641
707
4 792
2184
8 9SO
2 788
1397
2 232
3 931
3 842
7 980
2 oso
2 763
8047
14833
970
2 38S
3 002
1143
1 S92
643S
1079
13S4
729
400
S71
111S
1486
891
s S74
1222
123
1630
536.686

2. sz. melléklet
Tulajdoni hányadok lakosságszám arányosan
S.sz.

Település neve

Lakosság száma
/fő/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Álmosd
Ártánd
Bagamér
Bakonszeg
Balmazújváros
Báránd
Bedő

Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bocskaikert
Bojt
Csökmő

Darvas
Debrecen
Derecske
Ebes
Esztár
Folyás
Földes
Furta
Fülöp
Gáborján
Görbeháza
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Hortobágy
Hosszúpályi
Kaba
Kismarja
Kokad
Komádi
Konyár
Körösszakál

1801
612
2 624
1195
17 829
2 643
368
2072
14960
184
4358
2 800
972
3 310
592
1986
583
204156
8 789
4 722
1422
339
4051
1193
1756
883
2467
2 094
31211
8 992
13458
17 284
14142
23 880
3162
1263
1520
6010
5 958
1337
682
5 636
2 248
823
37

Tulajdoni hányad
(lakosság szám arányosan)
1801/536686
612/536686
2624/536686
1195/536686
17829/536686
2643/536686
368/536686
2072/536686
14960/536686
184/536686
4358/536686
2800/536686
972/536686
3310/536686
592/536686
1986/536686
583/536686
204156/536686
8789/536686
4722/536686
1422/536686
339/536686
4051/536686
1193/536686
1756/536686
883/536686
2467/536686
2094/536686
31211/536686
8992/536686
13458/536686
17284/536686
14142/536686
23880/536686
3162/536686
1263/536686
1520/536686
6010/536686
5958/536686
1337/536686
682/536686
5636/536686
2248/536686
823/536686

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.

Körösszegapáti
Létavértes
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas

Mikepércs
Monostorpályi
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagykereki
Nagyrábé
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Polgár
Püspökladány
Sáp
Sáránd
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Téglás
Tépe
Tetétlen
Tiszagyulaháza
Told
Újiráz
Újléta
Újszentmargita
Újtikos
Vámospércs
Váncsod
Vekerd
Zsáka

Összesen:

1088
7486
907
641
707
4 792
2184
8 950
2 788
1397
2 232
3 931
3 842
7 980
2 050
2 763
8047
14833
970
2 385
3 002
1143
1592
6435
1079
1354
729
400
571
1115
1486
891
5 574
1222
123
1630
536 686
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1088/536686
7486/536686
907/536686
641/536686
707/536686
4792/536686
2184/536686
8950/536686
2788/536686
1397/536686
2232/536686
3931/536686
3842/536686
7980/536686
2050/536686
2763/536686
8047/536686
14833/536686
970/536686
2385/536686
3002/536686
1143/536686
1592/536686
6435/536686
1079/536686
1354/536686
729/536686
400/536686
571/536686
1115/536686
1486/536686
891/536686
5574/536686
1222/536686
123/536686
1630/536686
536686/536686

Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

3.napirendi pont A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet elfogadása
Mező

Gyula: 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének L9 pontjában szabályozott települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a
2017 szeptember hó 29. napján kelt BMÖGF/69-63//2017 iktatószám alatti miniszteri
döntésnek megfelelően 232 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlásához 4.419.600.-ft
vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A 232 erdei köbméter kemény lombos tűzifát a Nyírerdő Zrt Állami Erdészet Debreceni
Erdészetétől vásároljuk meg, fenti támogatással megegyező összegért, saját forrás
biztosítására nincs szükség. A támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2018 február 15-ig ki
kell osztani a rászorulók részére.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a települési önkormányzat a szociális
rászorultság szabályait és a 2017 évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza.
Jelenleg 168 jogosult van, viszont vannak olyan nyugdíjasok, akiknek csak pár forinttal
haladja meg az értékhatárt a nyugdíjuk. Javaslom, hogy a 71.250,-Ft-ot emeljük meg 80.000,Ft-ra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a
természetben nyújtott tűzifa támogatásról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.
Baranyai Endre: Hol húzzuk meg akkor a határt?
Mező

Gyula: Szerintem a 80.000,-Ft-nál.

Baranyai Endre: Lehetne még emelni? Olvastam, hogy a nem lakott ingatlanban nem jár.
Jenei Attila: Csak egyedül élő nyugdíjasnak kellene adni.
Mező Gyula: Ezen belül annak, aki életvitelszerűen lakja az ingatlant. Szerintem jó lesz a
határ a 80.000,-Ft jövedelemnél. Amennyiben egyetért ezzel a képviselő-testület, kérem
kézfeltartással szavazzon.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az alábbi rendeletet fogadták el:
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Gáborján Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

17/2017.(XII.07) önkormányzati rendelete
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés (a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában meghatározott
feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Gáborján községben bejelentett állandó lakóhelyén
Sztv. 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki.

életvitelszerűen élő,

a

2. Általános rendelkezések

2. §
a Belügyminiszter, a Magyarország 2017. evi központi
szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének L9 pontjában szabályozott

Önkormányzatunkat
költségvetéséről

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása
jogcímen, a 2017 szeptember hó 29. napján kelt BMÖGF/69-63//2017 iktatószám alatti
miniszteri döntésnek megfelelően 232 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlásához
4.419.600.-ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely támogatási összegből
beszerzett tűzifát, e rendelet részletes szabályai szerint kell felhasználni.
3. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai

3.§
(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek reszere
térítésmentesen tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a támogatásból beszerzett tűzifa
mennyiségének erejéig biztosítja.
(2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a személy, aki 2017 szeptember - november hónapban a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a, aktív korúak ellátására
b, időskorúakjáradékára
c, települési lakásfenntartási támogatásra
volt jogosult, továbbá:
d, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család
(3) .A (2) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő
nem biztosít.
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tűzifa

támogatást

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak és legfeljebb egy
jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, valamint
azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető, támogatás nem
igényelhető.

(6) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(7) A kérelmeket legkésőbb 2017. december 15-ig lehet benyújtani a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal Gáborjáni kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(8) A jogosultság, és a kérelemben foglaltak valódiságának
környezettanulmány készíthető.

ellenőrzésére

az eljárás során

(9) Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról legkésőbb
2017 december 22.- ig egyedi határozattal dönt.
(10) A támogatásból rendelkezésre álló tűzifa mennyiség a benyújtási
kérelmek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.

határidőig

beérkezett

(11) Az Önkormányzat, a döntést követően legkésőbb 2018. február 15-ig minden jogosult részére
térítésmentesen kiszállítja a juttatott tűzifa mennyiséget.
4. Záró rendelkezések
4.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2018. február 15-én hatályát veszti.

Gáborján, 2017. december 7.

Mező

J enei Attila

Gyula
polgármester

jegyző

41

1. számú melléklet:

KÉRELEM
tűzifa természetbeni támogatás megállapítására.
Kérem, hogy a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről

szóló 2016. évi XC. törvény

3. mellékletének L9 pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, nyújtott

tűzifa

támogatásból

részemre tűzifát biztosítani szíveskedjenek.

Kérelmező

"

„

neve: ....................................................................................................................... .
anyja neve: ................................................................................................................ .
születési helye, ideje: ............................................................................................... .

„ lakcím: 4122 Gáborján, ........................................................................................... .
Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy 2017. szeptember- november hónapban

a, aktív korúak ellátásában
b, időskorúakjáradékában
c, települési lakásfenntartási támogatásában
részesültem
d, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
Életvitelszerűen fenti lakcímen lakom és lakásomat vegyes fűtéssel, fával, szénnel fűtöm.

Gáborján 2017 .............. hó ... nap

kérelmező

4.napirendi pontBursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása

Mező Gyula: Már döntött róla a képviselő-testület, hogy csatlakozunk a pályázathoz. A
pályázat beadásának határideje 2017. november 7-e volt. 3 pályázat érkezett be. A pályázatok
ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy megfelelnek a pályázati feltételeknek.
A pályázók szociális adatai szerint a következő sorrendet javaslom a Tisztelt Képviselő
testületnek:

1. Mező Gergő (4122 Gáborján, Rákóczi u. 5. sz.) Jelenleg a Debreceni Egyetemre jár

kémia

szakra.

Szülei

elváltak,

még két
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kiskorú

testvére

van.

Édesanyja

közfoglalkoztatott. A család egy főre eső jövedelme 28.700,-Ft. Kollégiumi ellátásban
nem részesül.
2. Jenei Gyula (4122 Gáborján, Petőfi u. 20.) Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemre jár
biológia szakra. Szülei elváltak, Szegeden albérletbe lakik. A család egy főre eső
jövedelme: 38.334,-Ft, édesapja közfoglalkoztatott.
3. Aszalós Sándor (4122 Gáborján, Fő u. 47.sz) Jelenleg a Debreceni Egyetemre jár,
mezőgazdasági mérnök
szakra. Egy kiskorú testvére van. Édesanyja
közfoglalkoztatott. A család egy főre eső jövedelme 12.533,-Ft. Nyilatkozata szerint
édesanyja egyedül neveli. Kollégiumban lakik.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatomat támogatni szíveskedjenek.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az határozatot hozták:

62/2017. (XII.07) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbi bírálati sorrendet állítja
fel.
1. hely Mező Gergő Gáborján, Rákóczi u. 5. szám alatti lakos, támogatása havi 5000,-Ft/hó
2. hely Jenei Gyula Gáborján, Petőfi u. 20. szám alatti lakos, támogatása havi 5000,-Ft/hó
3. hely Aszalós Sándor Gáborján, Fő u. 47. szám alatti lakos, támogatása havi 5000,-Ft/hó.
Határidő:

folyamatos
Gyula polgármester

Felelős: Mező

S.napirendi pontA magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2013 (X.10) számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mező

Gyula: Javasolom, hogy a magánszemélyek kommunális adóját szüntesse meg a
képviselő-testület a lakosság teherbíró képességére figyelemmel és egyben kérem, hogy
az előterjesztést megvitatni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem a képviselő-testület szavazatát.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkották:
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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (XII.07) számú rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
Gáborján Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében és 6. §-ában, továbbá Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a helyi adókról szóló 13/2013. (X.10.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezéséről a következő rendeletet alkotja:
1.§

A 12/2013.(XII.07) számú a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét hatályon
kívül helyezi.

2.§

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Mező Gyula
polgármester

J enei Attila
jegyző

6.napirendi pont A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról
Mező Gyula: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározásáról szóló rendeletünket módosítani kell, mivel szakmai segítségnyújtás
keretében a Hajdú-Bihari Megyei Kormányhivatal észrevételt tett, hogy nem jól szerepelt az
előző rendeletben a választópolgárok százalékos meghatározása.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem a képviselő-testület szavazását.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkották:
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Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (XII.07) számú rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározásáról
Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. § foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §

A rendelet hatálya Gáborján község közigazgatási területére terjed ki.

2. §
Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-nak megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet a Helyi Választási Bizottságnál. Amennyiben a település választópolgárai 25
%-nak megfelelő számú választópolgár kezdeményezi, abban az esetben a képviselő-testület
köteles elrendelni a helyi népszavazást.

3. §
Ez a rendelet 2017. december l-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a helyi
népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról
szóló 10/2016. (IX. 27) számú rendelet.

Gáborján, 2017. december 7.

Mező

Gyula
polgármester

Jenei Attila
jegyző

7.napirendi pont Különfélék A/ Karácsonyi csomag osztás
Mező Gyula: Már évek óta hagyomány, hogy a közfoglalkoztatásban termelt termékekből
karácsonyra a falu lakosságának egy csomagot állítunk össze és minden háztartás részesül
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belőle.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ebben az évben is így történjen. Természetesen
az átvételi elismervényt fogunk készíteni. Amennyiben egyetért ezzel a képviselő-testület,
kérem kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az határozatot hozták:
63/2017. (XII.07) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy Gáborján község
lakosságának, minden háztartásnak a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt
termékekből ajándékcsomagot állítson össze és a lakosság részére kiosztja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 20.
Mező Gyula polgármester

7.napirendi pont Különfélék B/ Falukarácsony megrendezése
Mező

Gyula: A falukarácsonyt is minden évben megrendezzük. A faluházban fenyőfát
állítunk fel, az óvodás és iskolás gyerekek, valamint a hagyományőrző citerazenekar műsort
ad és az ünnepség végén megvendégeljük egy vacsorával a falu lakosságát. A számításaim
szerint erre 200.000,-Ft kellene biztosítani. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben
egyetért ezzel kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az határozatot hozták:

64/2017. (XII.07) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Falukarácsony
megrendezésére 200.000,-Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot biztosít.
Határidő:
Felelős:

2017. december 20.
Mező Gyula polgármester

7.napirendi pont Különfélék C/ Kobold Trans Bt ajánlatának megtárgyalása
Mező Gyula: A szennyvízbekötés nélküli ingatlanok háztartási szennyvizének begyűjtése,
elszállítása az ártalmatlanítási helyre az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Több
cégtől kértem árajánlatot, de a legolcsóbb a Kobold Trans Bt ajánlata volt. Kérem a
képviselő-testületet, amennyiben egyetért azzal, hogy a Kobold Trans Bt-vel kössük meg a
szerződést, kérem kézfeltartással szavazzon.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
az határozatot hozták:
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65/2017. (XII.07) számú határozat
Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. §-ban foglalt jogkörében eljárva
- figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény rendelkezéseire megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására szervezett közszolgáltatás jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést, és úgy
döntött, hogy a továbbiakban is külső vállalkozó útján a KOBOLD-TRANS Fuvarozó és
Szolgáltató Bt-vel (4126 Kismarja, Bethlen G. u. 45.) kívánja elláttatni a közszolgáltatást.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a közszolgáltatóval a közszolgáltatási
aláírja.
Határidő:

szerződést

folyamatos
Gyula polgármester

Felelős: Mező

Kérdések, hozzászólások
Mező

Gyula: Van-e valakinek kérdése, felvetése?

Baranyai Endre: Nekem lenne ezzel a 5 tonnás korlátozással érintett úttal kapcsolatban.
Micskei Gyula olyan kijelentést tett, hogy ha feloldaná a testület a korlátozást, akkor ha az ő
gépei megrongálják az utat, akkor ő azt megjavítja. Fel kellene mérni az út állapotát. Végül is
ezzel a táblával az ő gazdálkodását lehetetleníti el az önkormányzat, a többi utcában nincs
korlátozás. 5 tonna végül is egy üres pótkocsi. Már semmit nem lehet rajta szállítani. Kérte
tőlem, hogy vessem fel ezt az ülésen. Ha tönkre megy az út ő megcsináltatja. Arra kérném a
testületet, hogy ezt beszéljük meg.
Mező

Gyula: Ezt le kellene írni és beadni a képviselő-testületnek. Ha beadják, akkor döntünk

róla.

Baranyai Endre: Sebességkorlátozás kellene inkább nem súlykorlátozás. Ez jobban
megkímélné az utcában lakókat.
Mező

Gyula: Ha ezt szeretnék, akkor írják le és megbeszéljük.

Micskei Gyuláné: Minden képviselőnek írtunk levelet. Megkapták, de nem válaszoltak rá.
Mező

Gyula: Mindenki magánemberként kapta meg. Egyébként pedig ha hozzá akarsz
szólni, akkor kérjél engedélyt.

Micskei Gyuláné: Ezt a dolgot nem mi kezdtük. Ti nem tisztelitek a törvényt. Én már ebben
az ügyben sok hatósággal levelezek. Hány levelet írjak még?
Baranyai Endre: Akkor írjátok le egy levélben, hogy a mit szeretnétek.
Micskei Gyuláné: Mit írjak le abban a levélben?
Baranyai Endre: Azt, amit a férjeddel megbeszéltünk.
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Micskei Gyuláné: Azt a törvény nem is engedi meg, hogy ti lekorlátozzátok az utat.
Kiküldtetek egy hülye papírt.
Jenei Attila: Az önkormányzat által leírtakat a Közút megvizsgálta. A közút kihelyezhet még
amennyiben szükséges előjelző táblát.
Micskei Gyuláné: És az milyen, hogy máról holnapra lezártatok egy utat, mint egy földesúr.
Egyik napról a másikra ellehetetlenítettétek, hogy a saját tulajdonunkat megközelítsük.
Mező

Gyula: A lakosság érdekeit is nézni kell. Ahhoz a magtárhoz egy földút vezet ki. Az
alpolgármesternek is van magtárja, földúton megközelíthető, ő neki ki épít betonutat? Amin ti
jártok az önkormányzati út és azt teszitek tönkre.
Micskei Gyuláné: A korlátozás miatt például az utcából a lakosok sem tudják elszállítani a
trágyát. Nem lehet egy utat mindenfelől lezárni. Mi indokolja azt, hogy mivelünk: ezt
csináljátok?
Mező

Gyula: Azt tudom mondani, hogyha megkapjuk a kérelmet, akkor majd elbíráljuk.

Micskei Gyuláné: Csak megjegyzem, hogy az ülés meghívója két nappal
honlapra.
Több napirendi pont és hozzászólás
bezárta.

nem volt, ezért

Mező

ezelőtt

lett feltéve a

Gyula polgármester az ülést

.
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)(:~,~i ~ttila
Jegyzo
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