
Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2021. évi munkájáról 

 

1./ A Társulás Elnöke az 1/2021. (01. 29.) TT. Elnök számú határozatában az alábbi döntéseket 

hozta a „Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekciójának tudomásul vétele” tárgyú előterjesztés kapcsán: 

 

Tudomásul vette a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekcióját, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

– továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. 

(XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a 

alapján, és az Áhsz. 56/A § (3) bekezdése alapján határozat 1. számú mellékleteként csatolt 

jegyzőkönyvben és a csatolt űrlapban foglaltak szerint az alábbi tartalommal: 

 A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) 

pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi 

beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - zárszámadási rendelettel elfogadott - 

maradvány összegéhez, a korrekció összege: + 233,- Ft, azaz plusz 

kettőszázharminchárom forint. 

 A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 4.622.618.986,- Ft, mely 

megegyezik a jelen határozathoz csatolt jegyzőkönyv mellékletét képező 2020. évi 12. 

havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány 

összegével. 

 

2./ A Társulás Elnöke az 5/2021. (III. 26.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 2020. évi költségvetés 1. számú módosításáról” tárgyú előterjesztéssel 

kapcsolatban: 

 

1.) Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetés 1. 

számú módosításának 1-5. sz. mellékletét. 

 

2.) A 2020. évi költségvetés 1. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta 

el: 

A bevételi főösszeg:  6.395.907.424,- Ft 

A kiadási főösszeg:  6.395.907.424,- Ft 

 

3.) A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítás hatályba lépésének napja 2020. december 31. 

 

A költségvetés módosításának indokai 

A 2019. évi maradvány összegének igénybevétele, és a tervezettnél több bevétel realizálása. 

 

3./ A Társulás Elnöke a 2/2021. (03. 11.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntést hozta a 

„Döntés a 2021. évi költségvetés elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § a) pontja 

alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) 
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bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek, továbbá az Áht. 29/A. § b) pontja alapján az 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII. 30.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 

fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, a határozat mellékletét képező 

számítást elfogadta. 

 

4./ A Társulás Elnöke a 3/2021. (03. 11.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 2021. évi költségvetés elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

 

1. A Társulás a 2021. évi működési támogatásának teljes összegét 27.000.000,- Ft-ról 

mérsékelje 11.500.000,- Ft-ra. Ennek megfelelően a Társulás a teljes költségvetését és az 

egyes tag önkormányzatok által fizetendő működési támogatások összegét - figyelemmel 

a jogszabályi előírásokra - haladéktalanul dolgozza át. 

 Határidő: 2021.03.15. 

 Felelős: Munkaszervezet vezetője 

 

2. A Társulás munkaszervezete vizsgálja meg a munkaszervezet költséghatékony 

működésének lehetőségeit és erre vonatkozóan tegyen javaslatot. 

 Határidő: 2021.04.15. 

Felelős: Munkaszervezet vezetője 

 

5./ A Társulás Elnöke a 4/2021. (03. 16.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján átdolgozott 2021. évi költségvetés 

elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

 

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs. 

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft. 

3./ Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének 1.-9. 

számú mellékletét. 

4./ Elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetési 

főösszegeit az alábbiak szerint: 

 

A bevételi főösszeg:  1.194.202.441,- Ft 

A kiadási főösszeg:  1.194.202.441,- Ft 

 

5./ Felszólította a Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy vizsgálja meg a működési 

költségek költséghatékony lehetőségeit és tegyen javaslatot arra vonatkozóan. 

Határidő: 2021. április 15. 

 Felelős: Munkaszervezet vezetője 

 

6./ A Társulás Elnöke a 7/2021. (III. 31.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a Munkaszervezet létszám és bérgazdálkodásával kapcsolatban” tárgyú 

előterjesztéssel kapcsolatban: 
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1. Jóváhagyta, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezete 

a Társulás 2021. évi költségvetésében 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján 

meghatározott 11.500.000,- Ft működési támogatás összegét figyelembe véve alakítsa ki a 

2021. évre vonatkozó létszám és bérgazdálkodását. 

2. Jóváhagyta, hogy a Társulás Munkaszervezeténél a Társulás feladatellátása érdekében 

köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók (5 fő) létszáma 2021. április 

01. napjától az alábbiak szerint változzon: 

a) Dr. Koltainé Farkas Gabriella köztisztviselői kinevezésének a 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból 

történő megszüntetése azzal, hogy a Kttv. 68. § (1) bekezdése értelmében a felmentési 

idő két hónap és a köztisztviselőt a Kttv. 69. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyhavi 

végkielégítés illeti meg. 

b) 3 fő teljes munkaidős (8 óra) köztisztviselői kinevezésének részmunkaidős (2 óra) 

kinevezésre történő módosítása a Kttv. 89. § (2) bekezdése alapján. 

c) A Munkaszervezetnél a Társulás feladatellátása érdekében foglalkoztatott 1 fő 

könyvelő teljes munkaidős (8 óra) köztisztviselői kinevezése nem változik. 

3. Kérte a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Munkaszervezet előterjesztésében szereplő 

43.172.043,- Ft működési hozzájárulás vonatkozásában a működési kiadásokat és 

bevételeket analitikus módon és szöveges indoklással támassza alá, tekintettel arra, hogy a 

2021. február 26-án előterjesztett költségvetési tervezetben még 27.000 eFt működési 

hozzájárulással tervezett.  

Felelős: Munkaszervezet vezetője 

Határidő: 2021. április 15. 

 

7./ A Társulás Elnöke a 14/2021. (05. 31.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „A 2020. évi zárszámadás elfogadása” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi zárszámadását a határozat 1-9. 

számú mellékleteivel együtt az alábbiak szerint fogadta el: 

 A 2020. évi költségvetés előirányzatának bevételi és kiadási fő összege 6.395.907.424,- 

Ft, a bevételi fő összeg 5.861.788.725,- Ft-ra, a kiadási fő összeg 4.708.390.823,- Ft-ra 

teljesült. A mérleg szerinti eredmény 892.533.426,- Ft. A 2020. évi maradványösszege 

1.153.397.902,- Ft. 

 A maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből működési célra 

73.929.759,- Ft, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú pályázatban 

beszerzett vagyonra 72.390.000,- Ft, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projektre 631.624.908,- Ft kerül felhasználásra, tartalékba pedig 375.453.235,- Ft kerül 

elhelyezésre. 

   Eszközök összesen:  8.217.173.828,- Ft 

   Források összesen:  8.217.173.828,- Ft 

 

8./ A Társulás Elnöke a 18/2021. (06. 03.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 2021. évi költségvetés 1. számú módosításáról” tárgyú előterjesztéssel 

kapcsolatban: 

1. Nem áll rendelkezésre a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi 

költségvetésének módosítását megfelelően megalapozó döntéselőkészítő anyag, ezért a 
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Munkaszervezet által előkészített jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 2021. évi 

költségvetés 1. számú módosítását nem fogadta el, szükséges annak átdolgozása, 

részletesen alátámasztott kidolgozása. 

2. Jelen határozat 1. pontjára tekintettel indokolt a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás 2018-2020. években folytatott gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének feltárása, 

potenciális kockázatok azonosítása, szakértői elemzés készítése a Társulás működését 

érintő kiemelt területekről, mely vonatkozásában szükséges, hogy a Társulás mint 

megbízó, a Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (2084 Pilisszentiván, Klapka 

utca 13.) mint megbízott valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 

költségviselő megbízási szerződést kössenek. 

3. Utasította a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy jelen határozat 2. pontjában 

meghatározott megbízási szerződés előkészítéséről Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával előzetesen egyeztetve gondoskodjon. 

4. Utasította Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a munkatársaival együtt a megbízott 

tevékenységét a szükséges adatok, információk, iratok átadásával segítse. 

Felelős: Munkaszervezet vezetője 

Határidő: azonnal 

 

9./ A Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolóját a Társulás 

Elnöke a 10/2021. (IV. 14.) Elnöki sz. határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2020. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása) 

Beszerzés rövid tartalma 

Beszerzés 

mennyisé

ge/ 

becsült 

értéke  

Közbesze

rzés 

megindít

ása 

Szerző

désköt

és 

ideje 

Eljárást

ípus 

Megvalósulással 

kapcsolatos 

információk 

(nettó Ft) 

1. Szolgáltatás 

beszerzése: PR-

nyilvánosság 

biztosítása a 

KEHOP-3.2.1-15-

2016-0006 

pályázathoz 

kapcsolódóan. 

 

37.500.00

0 Ft 

 

- - - Nem valósult meg 

2. Szolgáltatási 

koncesszió 

beszerzése: A KEOP-

1.1.1/C/13-2013-

0004 azonosítószámú 

projekt keretén belül 

beszerzésre került 

hulladékgyűjtő 

gépjárművek (5 db) 

fizetendő 

koncesszi

ós díj 

összesen: 

351.760.0

00 Ft 

- -  Nem valósult meg 
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Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2020. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása) 

Beszerzés rövid tartalma 

Beszerzés 

mennyisé

ge/ 

becsült 

értéke  

Közbesze

rzés 

megindít

ása 

Szerző

désköt

és 

ideje 

Eljárást

ípus 

Megvalósulással 

kapcsolatos 

információk 

(nettó Ft) 

vagyonkezelésbe 

történő adása. 

 

 

A Társulás 2021. évi közbeszerzési tervét a Társulás Elnöke a 11/2021. (IV. 14.) Elnöki sz. 

határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 

 



 



A Társulási Tanács a 27/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatában döntött a Társulás közbeszerzési 

szabályzatának módosításáról. 

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított szabályzat 2021. 11. 26. napjától hatályos. 

 

A közbeszerzési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzési 

szabályzat legutóbbi módosítása óta többször módosításra került. A Kbt. változásai miatt a 

közbeszerzési szabályzat aktualizálása vált szükségessé. 

A bekövetkezett Kbt. módosítások, illetve egyéb kisebb adminisztratív pontosítások átvezetésre 

kerültek a Társulás közbeszerzési szabályzatában. 

 

10./ A Társulási Tanács 2021. 11. 26. napján megtartott Társulás Tanács ülésen megtárgyalta a 

„Döntés a munkaszervezeti feladatok ellátásának Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalához történő áthelyezésével kapcsolatos kérdésekről” tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi döntéseket hozta: 

 

A 31/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

1. Tudomásul vette a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és Deszk 

Község Polgármesteri Hivatala között létrejött Munkaszervezeti Feladatok Ellátására 

Vonatkozó Megállapodás Deszk Község Jegyzője által 2021.12.31. nappal történő 

felmondását. 

2. A munkaszervezeti feladatok 2022.01.01. napjától történő ellátására Szeged Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalát jelölte ki. 

3. Felkérte Deszk Község Jegyzőjét, mint a Társulás jelenlegi Munkaszervezetének 

vezetőjét, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjét, mint az 

új Munkaszervezetet vezetőjét, hogy a munkaszervezeti átadást-átvételt készítsék elő, 

amelynek keretében Deszk Község Jegyzője az átvételhez szükséges nyilvántartásokat, 

iratokat, folyamatban lévő ügyeket, adatokat, az ezekhez kapcsolódó teljességi 

nyilatkozato(ka)t az új Munkaszervezetet vezetőjének adja át. 

4. Felkérte Deszk Község Jegyzőjét, mint a Munkaszervezet jelenlegi vezetőjét, hogy a 

Társulási Megállapodás hatálybalépését követően a Társulás székhelyének 

változásával kapcsolatos bejelentéseket a Magyar Államkincstárnál és egyéb hatósági 

szervezeteknél tegye meg. 

 

A 32/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

1. Elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásának a határozat 

mellékletét képező, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 2022.01.01. napján 

hatályba lépő, módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodását, amely alapján a Társulás székhelye 2022.01.01-től 6720 Szeged, 

Széchenyi tér 10. 

2. Felkérte a Tisztelt Tagönkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodás módosítását 

legkésőbb 2021.12.31. napjáig jóváhagyni és az erre vonatkozó képviselő-testületi 

határozatot a Társulás levelezési címére (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) megküldeni 

szíveskedjenek. 
3. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási 

Megállapodása a Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei által történő 

elfogadását követően, 2022.01.01. napján lép hatályba. 
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A 33/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 
Tudomásul vette Király Lászlónak, Deszk Polgármesterének 2021.09.09. napi hatállyal 

történő lemondását a Társulási Tanács alelnöki posztjáról. 

 

A 34/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 
1. Utasította a Deszki Polgármesteri Hivatal, mint Munkaszervezet vezetőjét és általa a 

Munkaszervezet dolgozóit, hogy a munkaszervezeti feladatok átadása érdekében 

működjön együtt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával (a 

továbbiakban: Átvevő szervezet), annak képviselőjével és munkatársaival. Ennek 

keretében - a zökkenőmentes feladat-ellátás biztosítása érdekében - utasította a 

Munkaszervezet vezetőjét, hogy az Átvevő szervezet által kért adatokat, 

nyilvántartásokat – különös tekintettel az alábbi dokumentumokra - az Átvevő 

szervezet által kért tartalommal, formában és határidőre teljesítse. 

• személyzeti anyagok, 

• szerződések, kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumok, 

• bélyegzők, a feladat ellátáshoz szükséges rendszerekbe való belépést biztosító 

azonosítók, 

• szabályzatok, nyilvántartások, 

• ellenőrzési jelentések, 

• belső ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok, 

• pénzügyi, számviteli dokumentumok. 

2. Utasította a Munkaszervezet vezetőjét, hogy szervezze meg az átadás-átvételhez 

szükséges 2021. szeptember 30-i fordulónapi mennyiségi (fizikai) leltárfelvételt az 

Átvevő szervezet illetékes munkatársainak részvételével az alábbiakra kiterjedően: 

• immateriális javak, 

• tárgyi eszközök, 

• koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, 

• 2014. előtt aktivált, mérlegben nem szereplő, csak mennyiségi nyilvántartásban 

szereplő kis értékű tárgyi eszközök. 

A leltározás zárójegyzőkönyvének elkészítési határideje 2021.12.15. 

3. A Deszki Polgármesteri Hivatal, mint Munkaszervezet vezetője köteles teljességi 

nyilatkozatot adni jelen határozat 1. és 2. pontjában foglaltakra vonatkozóan. 

4. Felkérte a Deszki Polgármesteri Hivatal, mint a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a 

Társulás 2021. évi kincstári beszámolóját végezze el, a 2021. évre vonatkozó 

adóbevallásokat tegye meg, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-a szerinti 2021. évi zárszámadási beszámolóját készítse elő az Átvevő 

szervezet részére. 

Határidő: jogszabályi előírások szerint 

5. Felkérte az Átvevő szervezetet, hogy a Társulás 2022. évi nyitó adatait a Deszki 

Polgármesteri Hivatal záró adatai alapján vezesse fel. 

Határidő: 2022.01.31. 

 

A 35/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező a Társulás és Szeged Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala közti a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást és felhatalmazta a Társulási Tanács elnökét a megállapodás aláírására. 
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A 36/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 6. számú módosítását egységes szerkezetben. 

 

11./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a 

műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, 

amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a 

továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren 

keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. 

április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás 

érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. 

napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. 

napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 

2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. 

április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 

iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, 

amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság 

felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A KSZ a 3. sorszámú PFJ-t a B-

2019-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-1489713/0 iktatószámú levelében 2020. 11. 24. napján 

elfogadta. 

A projekt 4. sorszámú PFJ beküldése 2020. április 29. napján megvalósult, a KSZ 2021. 02. 10. 

napján kelt levelében a PFJ kapcsán hiánypótlásra kérte a Társulást, amelynek a Társulás 2021. 

02. 23. napján eleget tett. A KSZ a B-2020-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-1561344/0 

iktatószámú, 2021. 11. 22. napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a 4. sorszámú 

PFJ-e 2021. 06. 10. napján elfogadásra került. 

Az 5. sorszámú Záró PFJ 2021. 04. 27. napján került beküldésre a KSZ részére. Hiánypótlást 

követően a KSZ a 2021. 11. 22. napján kelt levelében a projekthez kapcsolódó támogatási 

szerződés teljesítése kapcsán a 2020.04.16. - 2021.04.15. közötti időszakra benyújtott Záró PFJ-

t elfogadta. 

Az ITM a K-2021-KEOP1.1.1/C/13.-0195614/308 iktatószámú, 2021. november 26. 

napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a projekt lezárásra került, egyben a 

fenntartási időszaka megszűnt, melyet a levélhez csatolt Záró Jegyzőkönyvvel igazolt. 

 

A Társulás Elnöke a 9/2021. (IV. 14.) Elnöki számú határozatában utólagosan elfogadta, és 

jóváhagyta a szavatossági igény érvényesítése tárgyában indítandó per lefolytatása 

ügyében Dr. Vízkeleti Edit ügyvéd és a Társulás között megkötött megbízási szerződést. 

 

A per lefolytatásának előzménye és indokai: 

Az „Adásvételi szerződés, eszközbeszerzés – a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú 

projektben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp az edények átadás-átvétele a MUT-

GHÍD Konzorciumtól 2015. december 31. napjáig sikeresen lezajlott. 

 

Az edények használatba vételéről, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú felhasználásáról 

a Társulás a térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel, valamint az FBH-NP Nonprofit Kft.-vel megkötött vagyonkezelési 

szerződésekkel gondoskodott. 
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A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a vagyonelemek üzemeltetője (a 

továbbiakban: üzemeltető) tájékoztatta a Társulást, hogy a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0004 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került edényekkel kapcsolatban jótállási, 

szavatossági problémák merültek fel, továbbá a vizsgált edények nem felelnek meg a szabvány 

és az adásvételi szerződés követelményeinek. 

 

Az üzemeltető tekintettel arra, hogy a szabvány követelményeinek nem megfelelő 

hulladékgyűjtő edények két hulladékgazdálkodási közszolgáltató üzemeltetésében vannak, 

kérte a Társulást, hogy a jótállási és a szavatossági igények - leszállított eszközök teljes 

mennyiségét érintő - érvényesítése érdekében egységesen, a közszolgáltatók, mint üzemeltetők 

helyett tulajdonosként eljárni szíveskedjen. 

 

Annak érdekében, hogy a szavatosságra és jótállásra vonatkozó igény ne évüljön el, ezért a 

Társulásnak soron kívüli bírósági keresetlevelet kellett benyújtania, melyre tekintettel megbízta 

Dr. Vízkeleti Edit ügyvédet, hogy a szavatossági igény érvényesítése tárgyában indítandó 

perben az illetékes bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt a Társulást teljes 

jogkörrel képviselje, és a keresetet a bíróság számára benyújtsa. 

 

A tárgyi per 2021. évben még nem zárult le. 

  

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád 

Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., a FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. és a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.  

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZHG) a vagyonkezelési 

szerződéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztette az 

üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeit, amelyeket igazságügyi 

szakértői véleménnyel támasztott alá. A Társulási Tanács a 2020. és 2021. évi elszámolásokat 

a 22/2021. (09. 08.) TT. számú határozatával jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az 

elkülönített keret terhére a határozatokban foglaltak szerint. 

 

Az SZHG benyújtotta a vagyonkezelési szerződésekben rögzített köztelezettségük szerint az 

üzemeltetett vagyonelemire vonatkozó 2021. évi felújítási terveiket, amelyet a Társulási Tanács 

a 22/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatával elfogadott. 

 

A Társulási Tanács a 24/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatával jóváhagyta az SZHG kérelmét az 

üzemeltetésre átadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt vagyonelemein 2019. évben 

végrehajtott beruházási munkálatok utólagos elszámolására. 

 

A Társulási Tanács a 25/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatában döntött a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0004 sz. projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek SZHG részére történő 

vagyonkezelésbe adásáról. 

 

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú, a „A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása érdekében 2016. 

november 4. napján a Társulás és az SZHG között vagyonkezelési, üzemeltetési szerződés jött 

létre. 
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A szerződés hatálya 2021. április 21. napján lejárt, amelyre tekintettel a vagyon 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú működtetéséről a továbbiakban is gondoskodni 

kell. 

 

A vagyonelemek üzemeltetésére a Ht. rendelkezései alapján az SZHG kizárólagos joggal 

rendelkezik. 

 

A szerződés elfogadásával a Társulás a vagyonkezelési szerződés mellékleteiben szereplő 

vagyonelemeket térítésmentesen 2023. június 30. napjáig az SZHG vagyonkezelésébe adta 

azzal, hogy: 

- amennyiben az SZHG-nek a szerződéstervezet 2. számú mellékletében feltüntetett 

települési Önkormányzatokkal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 

bármilyen oknál fogva megszűnik, úgy az SZHG az érintett település érdekében 

hasznosított vagyonkezelésbe vett eszközöket az érintett település Önkormányzatával 

hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 

Közszolgáltatónak üzemeltetési szerződés keretein belül a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátása érdekében köteles átadni. 

- az SZHG viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, 

díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az SZHG köteles a részére vagyonkezelésbe 

adott eszközök vonatkozásában teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni és annak 

díját a biztosítónak megfizetni. 

- Az SZHG köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő eszközökkel kapcsolatban a 

jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

- Az SZHG a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök 

elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az 

értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. 

- A vagyonkezelésre átadott eszközöket az SZHG a Társulás tulajdonaként, elkülönítetten 

köteles nyilvántartásba venni, azokról feladat-ellátási helyenként főkönyvi és analitikus 

nyilvántartást vezetni. Az amortizációt a Társulás Számviteli Politikájában rögzített leírási 

kulcsok alapján köteles elszámolni. Az erről készült beszámolót az SZHG köteles a 

Társulás részére a tárgyévet követő május 31. napjáig benyújtani. 

- Az SZHG köteles a Társulás részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig 

– a negyedik negyedévet követően január 31. napjáig – írásban adatot szolgáltatni a 

Társulás által meghatározott formátumban az eszközök bruttó értékében történt 

változásról, a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi 

számonként a negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott 

értékcsökkenéséről. 

 

A 25/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatban a Társulási Tanács felkérte a Munkaszervezet 

Vezetőjét, hogy az SZHG-vel, mint szerződő féllel közösen a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3/A. § (3) 

bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony miniszter általi jóváhagyását, 

valamint felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a miniszter szerződéses jogviszony 

jóváhagyására, vagy elutasítására vonatkozó döntését terjessze a Társulási Tanács elé. 

 

A vagyonkezelés szerződés jóváhagyatási folyamata a 2021. évben nem zárult le. 
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12./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" 

elnevezésű projekt bonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint 

konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. 

 

A projekt alapadatai: 

 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 5. számú módosítás, 2021. 06. 24. 

Támogatás összege:     6.749.994.150,- Ft 

Összköltség:      7.500.000.000,- Ft 

A projekt megvalósításának kezdete:   2016. 11. 09. 

A projekt fizikai befejezésének határideje:  2021. 11. 30.  

 

A Támogatási szerződés 6. sz. módosítása folyamatban van, mert a projekt nem 

zárható a PR és tájékoztatás szerződés hiánya és a szemléletformálás projekt elem 

covidjárvány miatti csúszása okán. A módosítás során a projekt fizikai véghatárideje 

2022. 06. 30. napjára módosul. 

 

A projekt keretein belül az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek 

lebonyolításra: 

- Tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása; 

- Gyűjtő- és szállító járművek beszerzése; 

- Egyéb gépek beszerzése; 

- Hulladékgyűjtő edények beszerzése; 

- Szemléletformálási feladatok ellátása. 

 

A projekt státusza: 
 

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium lett. 

 

A szerződés ellenértéke nettó:  5.805.848.900,- Ft. 

Vállalkozási szerződés aláírása:  2018. december 17. 

1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22. 

2. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2021. június 1. 

3. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2021. szeptember 29. 

Új szerződéses nettó ár:   5.881.400.899,- Ft 

 

A projekt fizikai készültségi foka: 100 %  

A Vállalkozó 2021. 04. 06. napján kelt levelében 2021. 04. 19. nappal készre jelentett. 

A műszaki átadás-átvétel 2021. 04. 21. napján került megtartásra. 
A szerződéses összeg kifizetése 100 %-ban megtörtént. 

 

Elkészült munkarészek:  

 Szeged, Sándorfalvi úti hulladék előkezelő mű: integrált mechanikai-optikai kezelőmű, 

csarnok és technológia: 

 Bálatároló, eszköztároló szín; 

 Iroda és szociális épület; 

 3 db hídmérleg; 
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 Portakonténer, szaniterkonténer; 

 Fordított ózmózisos csurgalékvíz tisztító üzem; 

 Betonút, parkoló, térburkolat, abroncsmosó; 

 Csurgalékvíztározó medence; 

 Meglévő hulladékválogató bővítése: 
o Technológiai bővítés építészeti átalakítással. (1 db ballisztikus szeparátor, 1 db 

optikai szeparátor, 1 db bálázógép telepítése a szükséges szállító szalaggal.); 

 Hulladéklerakó bővítése: 1,8 ha szigetelt lerakó felület B3 kat. 148.000 m3 hasznos 

kapacitással; 

 Hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése: Röszkén, Balástyán (1 + 3 db);  

 Szeged- Szőreg hulladékudvar építése. 

 

A Társulás 2021. 03. 30. napján kérelmezte az Irányító Hatóságtól a fenti létesítmények és épületek 

használatba vételének engedélyezését a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére. Az IH 

2021. 04. 19. napján kelt levében jóváhagyta a létesítmények és épületek használatba vételét. 

 

Az üzemeltetési jellegű engedélyek beszerzése, és ezen engedélyezések lebonyolítása nem képezte 

a Vállalkozó feladatát, továbbá az üzemeltetési engedélyek megszerzésére vonatkozó hatósági 

eljárások lefolytatását a műszaki átadást-átvételt követő 6 hónapon belül meg kell indítani, és le 

kell zárni a jótállási időszak végéig. 

 

A fentiekre tekintettel a Társulásnak, mint építtetőnek az alábbi építési engedéllyel rendelkező, a 

projekt keretén belül megvalósult létesítmények használatbavételi engedélyezési eljárásait 

szükséges volt lebonyolítani az üzemeltetési engedélyezési eljárások előtt: 

 

 Megnevezés Helyszín 

1. 
Meglévő hulladékválogató ipari csarnoképület 

fogadótérrel történő bővítése 

6728 Szeged, Sándorfalvi út 

01207/75 hrsz. 

2. 
Lakossági hulladékkezelő központ építményei és 

szociális épület építése 

6728 Szeged, Sándorfalvi út 

01207/26 hrsz. 

3. Lakossági hulladékudvaron portakonténer telepítése 
6771 Szeged-Szőreg, 889/23 

hrsz. 

 

A Társulás Elnöke a 17/2021. (06. 01.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a 

„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult 

létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására 

vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Elfogadta és utólagosan jóváhagyta, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű 

használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó feladatok ellátása 

érdekében megbízott vállalkozó 3 árajánlat bekérését követően kerüljön kiválasztásra. 

2./ Elfogadta és utólagosan jóváhagyta az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők/gazdasági 

társaságok körét az alábbiak szerint 

a) Az ajánlattevő neve:  Fogas Péter építésztervező, műszaki ellenőr 

Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Teréz u. 36. 

b) Az ajánlattevő neve:  Kis Ferenc egyéni vállalkozó 
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Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó 

c) Az ajánlattevő neve:  Gazsó Pál Okl. építőmérnök 

Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 94/B 

3./ Elfogadta, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül 

megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak 

lefolytatására vonatkozó feladatok ellátására a beérkezett három árajánlat közül a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő, Kis Ferenc egyéni vállalkozó kerüljön megbízásra, bruttó 

720.200,- Ft vállalási összegért. 

4./ Változatlan formában jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes 

körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó, Kis Ferenc 

egyéni vállalkozó és a Társulás között megkötendő szerződést, és hozzájárult annak 

aláírásához. 

 

Az alábbi létesítmények kaptak jogerős használatbavételi engedélyt 2021. 12. 31. 

napjáig: 

 

 
Megnevezés Helyszín 

A határozat 

véglegessé vált 

1. 

Meglévő hulladékválogató ipari 

csarnoképület fogadótérrel történő 

bővítése 

6728 Szeged, 

Sándorfalvi út 

01207/75 hrsz. 

2021. 11. 10. 

2. 

Lakossági hulladékkezelő központ 

építményei és szociális épület 

építése 

6728 Szeged, 

Sándorfalvi út 

01207/26 hrsz. 

2021. 11. 19. 

3. 
Lakossági hulladékudvaron 

portakonténer telepítése 

6771 Szeged-

Szőreg, 889/23 

hrsz. 

2021. 07. 07. 

 

 

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a gyűjtő- és szállító járművek 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft. 

 

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft. 

Adás-vételi szerződés aláírása:  2018. október 30. 

Adás-vételi szerződés hatálybalépése: 2018. november 26. 

Teljesítési határidő:    2019. augusztus 26. 

 

Az összes hulladékszállító jármű műszaki átadás-átvétele 2019.08.15. napján rendben lezajlott. 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

1. 
Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 

(6x2 gyűjtőjármű) 
4 
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tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

2. 

Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 

ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 

1 

3. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
2 

 

A 29/2020. (12. 10.) TT. Elnök sz. határozatban meghozott döntésnek megfelelően „A KEHOP-

3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő 

gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás (a továbbiakban: eljárás) 2021. január 12. napján került megindításra. 

 

Az eljárás eredményes lebonyolítását követően az eljárás nyertese, a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Társulás között 2021. február 16. napján került 

megkötésre „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” 

tárgyú vagyonkezelési szerződés. 

 

A Társulás Elnöke a 8/2021. (IV. 14.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a 

„Tájékoztatás „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás előrehaladásáról, döntés az ajánlat bírálatáról és értékeléséről szóló 

Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv utólagos elfogadásáról, döntés a vagyonkezelési szerződés 

aláírásának utólagos elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Elfogadta „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe 

adása” tárgyú közbeszerzési eljárás előrehaladásáról szóló tájékoztatót. 

2./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta a Döntéshozó döntését a - „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek 

közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú lebonyolított 

közbeszerzési eljárásban - a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtott 

ajánlatának érvényességére vonatkozóan. 

3./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta a Döntéshozónak a „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek 

közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárásra 

vonatkozó lezáró döntését. 

4./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projekt eredményeképpen beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek átadása, és a 

vagyonelemek üzemeltetése” tárgyú vagyonkezelési szerződés aláírását. 

 

Tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat már nem a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. látta el, ezért a vagyonkezelési szerződés módosítása vált szükségessé.  

 

A szerződésmódosítás jogszerűsége: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján a 

szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem 

lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen 
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eltérő érdemi feltételeket határoz meg. Jelen szerződésmódosítás nem tekinthető lényeges 

módosításnak, mivel adminisztratív változtatásnak minősül, nem érinti a szerződés gazdasági 

egyensúlyát és tárgyát, valamint a kizárólagosság miatt nem befolyásolhat más gazdasági szereplőt 

a szerződésben való részvétel tekintetében. 

 

A vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadásáról a Társulási Tanács Elnökének kellett 

döntenie. 

 

A Társulás Elnöke a 12/2021. (05. 10.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a 

„Döntés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett 

hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú 

vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező, „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú 

működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú, a Társulás és a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. között 2021. 02. 16. napján létrejött vagyonkezelési szerződés 1. sz. 

módosítását, és annak aláírását. 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az egyéb gép 

beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában fejeződött 

be. 

 

Adás-vételi szerződés aláírása:  2019. február 27. 

Adás-vételi szerződés hatálybalépése: 2019. március 21. 

Eladó (nyertes ajánlattevő):   DM-KER Kft. 

(2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) 

Szerződéses összeg (nettó):   161.550.000,- Ft 

Teljesítési határidő:    2019. december 21. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

Tétel (típus) 

sorszáma 
Tétel (típus) megnevezése 

Mennyiség 

(db) 

1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 1 

2. Targonca bálafogóval 2 

3. Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép 1 

 

Az összes egyéb gép műszaki átadása rendben lezajlott. A szerződés határidőben teljesítésre került, 

a számlák elszámolása 2020. 02. 11. napján megtörtént. 

 

A Társulás 2021. 04. 01. napján kérelmezte az Irányító Hatóságtól az eszközök használatba 

vételének engedélyezését a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére. Az IH 2021. 04. 

19. napján kelt levében jóváhagyta az eszközök használatba vételét. 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán edényzet beszerzésre 

vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen érvényes és összességében a legkedvezőbb 

ajánlatot a Polyduct Zrt. tette. 

 

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó: 742.058.510,- Ft. 
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Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19. 

Teljesítési határidő:   2019. augusztus 19. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

KONTÉNEREK 

1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer 

(20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 

32 db 

2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

1 db 

4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

12 db 

5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 

m3-es konténer 

1 db 

7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt 

gj. által üríthető (önűrítős) 

4 db 

8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő 

konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt 

konténer) 

1 db 

ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK 

9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

52 045 db 

10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

1 544 db 

11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű 

szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 

840-3 

1 378 db 

EGYÉB EDÉNYZET 

12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db 

13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag 

edény 

2 db 

14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras 

műanyag hordó 

3 db 

15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással 

rendelkező fém hordó 

2 db 

16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros 

tetejű hordó  

27 db 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 
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A Társulási Tanács a 23/2021. (09. 08.) határozatában elfogadta a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. tájékoztatását az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt vagyonelemeinek 2021. évre vonatkozó beruházási tervéről és a 

vagyonelemeken 2020. évben végzett beruházási munkálatairól. 

 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2019. 02. 27. napján megkötésre került a nyertes 

ajánlattevő Keiok Kft.-vel.  

A szerződés ellenértékének összege nettó: 96.885.976,- Ft.  

Teljesítési határidő:    2021. november 30. 

 

Az első kooperáció 2019. 05. 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó 

jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási 

tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és nagyközségek. A látványtervek elfogadásra kerültek 

az IH által. A Vállalkozó a 8. héten benyújtotta 1. számú teljesítési igazolását, a reklámtárgyak 

leadását követően. 

 

A Vállalkozó akadályközlő levelet nyújtott be a 13. héten a Megrendelő/Társulás felé, mivel az 

elmaradó rendezvények gátolják a szerződésszerű teljesítést. A Megrendelő/Társulás a 17. héten 

elfogadta az akadályközlő levelet. A Vállalkozó leszállította a makettet 2020. 05. 21. napján. A 

film elkészült, IH által jóváhagyva. 2021. 06. 10. napjáig további két film készült el, amelyet a 

Végső Kedvezményezett is jóváhagyott, egy film vágása megtörtént.  

A szerződésmódosítás aláírásra került. A teljesítési igazolás, számla elszámolva az IH által 2020. 

év 52. hetében.  

2021. 08. 04. napján a Vállalkozó benyújtotta 3. számú teljesítési igazolás és szakmai beszámoló 

tervezetét. A beszámoló elfogadásra került, a benyújtott részszámla kifizetése megtörtént.  

A Keiok Kft. 2021. 10. 20. napján akadályközlést nyújtott be a coviddal összefüggésben, a 

szerződés véghatáridejére vonatkozóan. Az akadályközlés alapján került benyújtása a TSZ 

módosítási kérelem, amely elfogadás esetén a projekt véghatáridejét 2022. 06. 30. napjára 

módosítja. A TSZ módosítás 2021. december 31. napjáig még nem került aláírásra. 

 

A Keiok Kft. időközben határidőben teljesített, a végszámla benyújtásához szükséges 

dokumentumok ellenőrzése 2021. december 31. napjáig nem fejeződött be. 

 

Elvégzett feladatok: 

 

Felnőtt lakossági előadások, célja: ismeretterjesztés és toborzás a mentorprogramba. Elvárt 

létszám alkalmanként 40 fő.  

Mentorprogram: Önkéntes mentorok képzése, akik a projekt alatt, valamint a projektet követően 

is szívesen tájékoztatják környezetük a környezettudatos hulladékgazdálkodás fontosabb 

lépéseiről. Környezetüket ösztönzik a helyes szelektív hulladékgyűjtésre, ismerik a tudatos 

vásárlás fontosabb lépéseit, az újrahasználat, újrahasznosítás lehetőségeit. A mentorok a mentor 

előadás és a workshopok közötti időszakban elektronikus formában teszteket kapnak. Az 

előadáson való részvétel, valamint a sikeresen kitöltött teszteket követően a workshopon vehetik 

át oklevelüket. Előadás a mentorprogramban résztvevők részére, alkalmanként 40 fő részére. 

Helyszín bérlés, előadó biztosítása, catering, az előadás minim 5 órás időtartamú.  

Interaktív Workshop. A mentorok tapasztalatainak megosztására, és további gyakorlati segítséget 

nyújtó interaktív előadás, alkalmanként 3 óra időtartama.  
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Nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés alkalmanként minimum 8 óra 

időtartamban, célérték alkalmanként minimum 300 fő elérése/megszólítása (jelenléti ívvel 

alátámasztva) iskolai előadás verseny, "Te is válogatós vagy!" Térségi játéksorozat általános 

iskolásoknak, vagy őket képviselő csapatoknak, játék sorozat vetélkedő egy alkalmas 8 állomásos.  

Rádió megjelenések:  
A nagyrendezvények időpontjában teljesültek.  

Iskolai rendezvények:  
2021. október végéig ezen feladatok teljesültek. 

 

PR és tájékoztatás 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) 

Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások 

tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH döntéséről szóló értesítés 2019. 09. 24. napján a központi 

felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy az eljárást saját hatáskörben kívánják 

lefolytatni. 

 

A Társulás 2021.07.14. napján tájékoztatásul megküldte az NKOH-nak címzett levelét, amelyben 

státuszjelentést kért a projekt PR feladatainak közbeszerzésével kapcsolatban, ugyanakkor 

tájékoztatta az NKOH-t, hogy a projekt fizikai befejezése módosult. 

 

Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021. 09. 28. 

napján kelt és 2021. 10. 12. napján megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság 

Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi 

együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására 

irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső 

kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az 

NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021. 11. 30. napján kelt levelében megerősítette. 

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021. 12. 23. napján a Végső 

Kedvezményezett/Társulás részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a 

konzorciumi együttműködési megállapodást, amely útján a PR és szemléletformálási 

feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és 

lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. 

Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a 

Végső Kedvezményezettet/Társulást. 

 

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs 

eszközök a következők:  

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése, frissítése 2021. 05. 20-án;  

• Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése; 

• Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése; 

• Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése; 

• A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése; 
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• Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan; 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése; 

• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése; 

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal; 

• A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése. 

 

2021. 12. 31. napjáig elvégzett feladatok: 

• A Kommunikációs (cselekvési) terv frissítésre került 2021. 05. 20-án.  

• A sajtóközlemény tartalma véglegesítésre került, a sajtóközlemény kiküldésre került.  

• Egyeztetésre került az NKOH-val a műszaki tartalom  

 

13./ A Társulás Elnöke a 13/2021. (05 10.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntést hozta 

a „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadása” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

Feltételesen jóváhagyta a határozat mellékletét képező az „ÜZEMELTETÉSI 

SZERZŐDÉS a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú, a Társulás és a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötésre tervezett üzemeltetési szerződést, 

és annak aláírását azzal a feltétellel, hogy a szerződés aláírására csak az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium vagyonelemek projekt zárását megelőző üzemeltetésbe adására 

vonatkozó írásbeli jóváhagyását követően kerülhet sor. 

Az üzemeltetési szerződés megkötésének indokai: 

A hulladékgazdálkodási létesítmények átadása és átvétele a műszaki szakértők és a mérnök 

bevonásával várhatóan 2021. április 21. napján valósult meg, míg a munkagépek sikeres 

átadás-átvételi eljárása 2019. december 09. napján került lebonyolításra. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a térségben folyamatos, és a begyűjtésre 

kerülő hulladékok feldolgozásig történő ideiglenes tárolására a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről már nem állt rendelkezésre elegendő méretű 

tároló kapacitás. Erre tekintettel az építési tender keretein belül megvalósult, a fentiekben 

felsorolt létesítményeket és a hulladékgazdálkodási tevékenységeket kiszolgáló 

munkagépeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a hulladékok 

kezelésének, hasznosításra történő előkészítésének biztosítása érdekében, a 

vagyonkezelésre vonatkozó koncessziós szerződés létrehozására irányuló közbeszerzési 

eljárás lebonyolításáig külön megállapodás alapján szükséges volt üzemeltetésbe adni. 

   

A létesítmények és munkagépek projekt zárását megelőző üzemeltetésbe adására 

vonatkozó kérelmeket a Társulás 2021. április 06. napján küldte meg az NFP-NP Nonprofit 

Kft. részére további ügyintézés céljából.  

Az ITM 2021. 04. 19. napján kelt leveleiben külön-külön jóváhagyta a létesítmények és az 

eszközök használatba vételét. 

 

Az üzemeltetési szerződés aláírása 2021. május 12. napján megtörtént.  
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14./ A Társulás Társulási Tanácsa a 29/2021. (11. 26.) TT. számú határozatában az alábbi 

döntéseket hozta a „Döntés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról” tárgyú 

előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Elfogadta, és jóváhagyta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási 

koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás részvételre felkért Ajánlattevők körét az alábbiak szerint: 

név:  Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

székhely:  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 

adószáma: 25595417-2-06 

KSH azonosító: 25595417-3821-572-06 

Képviseli:  Makrai László ügyvezető igazgató 

2./ Elfogadta, és megfelelőnek tartotta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő 

létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra 

kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját. 

3./ Elfogadta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek 

üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió 

beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban résztvevő 

Bíráló Bizottság tagjainak jelölését, és felkérte Őket a Bíráló Bizottság munkájának 

ellátására. 

Tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság összetétele: 

Elnök: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester (szavazati joggal) 

Tagok: Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita munkaszervezet vezető (szavazati joggal) 

Novák Péter az Innozenit Kft. ügyvezetője közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértő (szavazati joggal) 

Molnár Áron polgármester operatív bizottság elnöke (szavazati joggal) 

Tóth Istvánné pénzügyi szakértő (szavazati joggal) 

Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési és jogi szakértelmet adó tag és titkár 

(szavazati joggal) 

4./ Hozzájárult a csatolt dokumentumok alapján a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került 

hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében 

lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével történő megindításához. 

5./ Felkérte a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló 

Bizottsági javaslatát, valamint a Döntéshozó közbeszerzést lezáró döntését terjessze a 

Társulási Tanács elé. 

 

A fenti szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2021. december 31. napjáig nem indult meg. 
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15./ A Társulás Társulási Tanácsa a 30/2021. (11. 26.) TT. számú határozatában az alábbi 

döntéseket hozta a „Döntés a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésére vonatkozó szerződés 1. sz. módosításáról” tárgyú 

előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Változatlan formában jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a Társulás és a 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között megkötésre tervezett KEHOP-

3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, 

beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére 

vonatkozó üzemeltetési szerződés 1. sz. módosítását, és felhatalmazta Dr. Botka 

László elnököt annak aláírására. 

2./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel, mint szerződő féllel közösen a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

3/A. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony Miniszter általi 

jóváhagyását.  

3./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy kezdeményezze a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél mint szerződő félnél, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses 

jogviszony Hivatal általi jóváhagyását.  

4./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a Miniszter, valamint a Hivatal 

szerződéses jogviszony jóváhagyására, vagy elutasítására vonatkozó döntését terjessze 

a Társulási Tanács elé. 

 

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának indokai: 

A 2021. május 12. napján aláírt üzemeltetési szerződés 2.1. pontja alapján a szerződés 

2021. december 31. napjáig került megkötésre azzal, hogy amennyiben a szerződés 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályba 

lép, úgy a szerződés automatikusan hatályát veszti. 

 

Tekintettel arra, hogy a 29/2021. (11. 26.) TT. számú határozat szerinti közbeszerzési 

eljárás lebonyolítását követően a koncessziós szerződés megkötésére várhatóan 2021. 

december 31. napjáig nem fog sor kerülni, továbbá, hogy a koncessziós szerződés hatályba 

lépésének feltétele a szerződéses jogviszony létrehozását követően, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium jóváhagyása, valamint arra, hogy a koncessziós szerződés a 45 napos 

ügyintézési határidőt figyelembe várhatóan 2022. I. félévében léphet hatályba, ezért a 

2021. május 12. napján kötött üzemeltetési szerződés módosítása vált szükségessé. 

 

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításával a szerződés hatálya a szerződés 2.1. pontja 

alapján az alábbiak szerint módosult: 

 

„2.1. Felek a jelen szerződést 2022. június 30. napjáig kötik azzal, hogy jelen szerződés 

automatikusan hatályát veszti a jelen szerződés tárgyában lefolytatásra kerülő sikeres 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő koncessziós szerződés hatályba 

lépésével.” 
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Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2021. december 06. napján 

megtörtént, a szerződésmódosítás jóváhagyatási folyamata 2021. évben nem zárult le. 

 

 

A Társulás 2021. évben törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatai fenntartási 

kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat 

eljárásait, közreműködött a szükséges adatszolgáltatások benyújtásában, és dokumentációk 

összeállításában. 

 

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán 

szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi vagy elnöki 

határozat is kapcsolódott. 

 

Szeged, 2022. április 27. 

 

 

      Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 



Tárgy:  A  Dél-Alföldi  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  beszámolója  a  2021.  évi
tevékenységéről

    /2022. (VI. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI   JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  tudomásul
vette a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
- Szirbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Irattár


