
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. és 2018. 
éves szöveges beszámolója 

 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2017. évben 13 alkalommal 
2018. évben 6 alkalommal ülésezett.  
 
1./ 26/2017. (04. 27.) TT. sz. határozatával elfogadta a Társulás 2016. évi beszámolóját az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (3) bekezdésben foglaltak 
szerint.  
 
Bevételek 
  Bevételek módosított költségvetési főösszege:     540.200.435,- Ft 
 Tárgyévi bevételek teljesítése:    550.110.278,- Ft 
 Teljesítés mértéke:          101,83 % 
 
A Társulás működési bevételei az Önkormányzatok által befizetett a lakosság létszáma 
alapján meghatározott hozzájárulások összegét tartalmazzák, mely 2016. évben: 33.961.506,- 
Ft volt. Tartalmazzák a 2016. évben esedékes koncessziós díjbevételeket 73.409,- Ft + Áfa 
összegben, valamint 475.066.000,- Ft általános forgalmi adó visszatérítését.  
 
A felhalmozási bevételek tartalmazzák „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű 
pályázathoz kapcsolódóan 2016. évben érkezett 4.851.923,- Ft EU-s támogatás összegét, és az 
Önkormányzatok által befizetett felhalmozási hozzájárulások összegét, 6.722.738,- Ft 
összegben. 
 
A finanszírozási bevételek között szerepel a 2015. évi költségvetési maradvány, 28.978.511,- 
Ft igénybevétele.  
 
Kiadások 

Kiadások módosított költségvetési főösszege:  540,200,435,- Ft 
Tárgyévi kiadások teljesítése:    489.631.470,- Ft 

 Teljesítés mértéke:           90,64 % 
 
A dologi kiadások összege 20.662.478,- Ft. Jelentősebb tételei: 
- szolgáltatásokat (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, bankköltség, postaköltség, 

szakértői-, ügyvédi-, hatósági-, műszaki felügyeleti díjak, a KEOP 1.1.1/C/13-2013-
0004 jelű pályázathoz kapcsolódóan is)    11.036.927,- Ft 

- kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adót  2.453.026,- Ft 
- KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázathoz kapcsolódó rövid lejáratú kölcsön 

kamatkiadását, egyéb kamatot     3.770.300,- Ft 
- egyéb dologi kiadásokat (baleseti adó, eljárási díjak) 2.340.499,- Ft összegben. 

 
Egyéb működési célú kiadások között a Társulás tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
pénzügyi, személyügyi, beszámolási feladatait ellátó SZKTT Koordinációs Központ felé 
Társulási Tanács által jóváhagyott megállapodás alapján kifizetett 10.612.500,- Ft jelenik 
meg. Az önkormányzatoknak 545.424,- Ft működési célú támogatás került visszafizetésre. Az 
önkormányzatok részére visszafizetésre került 9.269.957,- Ft felhalmozási célú támogatás a 
Társulási Tanács határozatainak megfelelően. 
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„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” 
című KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat költségvetése nem tartalmazta az általános 
forgalmi adó értékét, 460.000.000,- Ft-ot, amelyet a Társulás pénzintézettől felvett rövid 
lejáratú kölcsön igénybevételével finanszírozott meg az általános forgalmi adó 
visszatérítéséig. Ehhez kapcsolódóan finanszírozási kiadásként merült fel a 2015. évben 
felvett rövid lejáratú kölcsönnek a pénzintézet részére történő törlesztése. 2015-ben ebből 
16.411.889,- Ft került visszafizetésre, 2016-ban a fennmaradó 443.588.111,- Ft, amelyre 
fedezetet a visszaigényelt általános forgalmi adó nyújtott. 
 
A Társulás alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2016. évben 
60.478.808,- Ft, amelyet 2017. évi pályázat megvalósítási kiadásaiként kell figyelembe venni. 
 
2./ 2017-2020 évi költségvetési koncepció elfogadása is megtörtént, az alábbiak szerint: 
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2017-2020 évi költségvetési koncepció 
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3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetési fő összegeit a 
Tanács a 6/2017. (02. 09.) TT. sz. határozattal alábbiak szerint fogadta el:   

 
A bevételi főösszeg:  6 821 978 353,- Ft 
A kiadási főösszeg:  6 821 978 353,- Ft 

 
A Társulás működési célú támogatásai között került beállításra az Önkormányzatok által 
befizetendő hozzájárulások összege, mely 2017. évre: 32.011.000,- Ft. A hozzájárulás 
meghatározása a lakosság létszáma alapján történt. Koncessziós szerződések alapján a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú pályázatból megvalósult vagyon koncessziós - és 
használati díja 60.997.916.- Ft összegben került beállításra, az ehhez kapcsolódó fizetendő 
általános forgalmi adó 16.469.437,- Ft összegű volt. A felhalmozási bevételek tartalmazza „A 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű 
pályázathoz kapcsolódóan 2017. évben esedékes 6 712 500 000,- Ft támogatás összegét. 
 
A dologi kiadások összege 232.728.-eFt,- volt. A Társulás tervezési-, gazdálkodási, 
ellenőrzési-, pénzügyi-, személyügyi, beszámolási feladatai ellátásához kapcsolódóan az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az 
SZKTT Koordinációs Központ részére 14.150.000 Ft kerül átadásra. A beruházási kiadások 
összege 6.575.100 000 Ft, mely tartalmazza a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat 
során létesített ingatlanokat 2 755 905 512 Ft, beszerzett tárgyi eszközöket 2 421 259 843 Ft 
összegben, és ezekhez kapcsolódó vissza nem igényelhető, előzetesen felszámított általános 
forgalmi adót 1 397 834 645 Ft összegben. 
 
4./ Társulás a 2017. évi 2. számú módosított költségvetési határozatát a 2/2018. (03. 01.) 
TT határozatával fogadta el. 
 
A 2017. évi 2. számú előirányzat-átcsoportosítást szükségessé tette a 2017. évi teljesítés adatok 
véglegesítése. 
 
   Dologi kiadások (K3) 
  
   Informatikai szolgáltatások (K32) + 350 500,- Ft 

IR Intelligens Üzleti Kommunikációs Kft.-nek a www.dhgtzoldjarat.hu oldallal 
kapcsolatos szolgáltatása 
 
Karbantartási szolgáltatások (K334) + 1 492 565,- Ft  
Az üzemeltetésbe adott eszközök javítási költsége 
 
Szolgáltatási kiadások (K335) + 96 027,- Ft 
FMH kérelem eljárási díja a Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda részére 
 
Szolgáltatási kiadások (K336, K337) - 17 008 554,- Ft 
 
Kiküldetések kiadásai (K34) + 495 882,- Ft 
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) + 2 255 003,-Ft 
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Egyéb dologi kiadások (K355) + 6 860 401,-Ft 
Szeged kezességvállalási díja 2017 és 2018 évre 
 
Egyéb működési kiadások (K) 
 

   Egyéb műk. célú tám. államházt. belülre (K506) + 3 537 500,- Ft 
   SZKTT 2016. IV. negyedévi működési támogatása 
 
   Beruházások (K6) 
 
   Informatikai eszközök beszerzése (K56)                                        + 10 000,- Ft 
   Kártyaolvasó beszerzése 
 

  Tárgyi eszközök felújítása és áfa (K57)                                    + 1 130 010,- Ft 
  Az üzemeltetésbe adott eszközök felújítási költsége 

 
  Egyéb felhalm. célú tám. államházt. belülre (K84)                      + 780 666.- Ft 

  Mórahalom Város Önkormányzata részére visszajáró önkormányzati támogatás 
       elszámolás alapján. 

 
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetésének kiadási és 
bevételi fő összegei nem változtak: 

 
 Kiadási fő összege  6 882 457 161,- Ft 
 Bevételi fő összegé 6 882 457 161,- Ft 

 
5./ 2018-2021 évi költségvetési koncepció elfogadása is megtörtént, az alábbiak szerint: 
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Megnevezés
2015. évi 

előirányzat
2016. évi 

előirányzat
2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat

2018. évi elfogadásra 
javasolt előirányzat

2019. évi előirányzat 2020. évi előirányzat 2021. évi előirányzat

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi 
juttatása

K506           5 000 000 Ft         6 000 000 Ft 
6 000 000 Ft            8 000 000 Ft            12 154 500 Ft               10 672 320 Ft            10 672 320 Ft            10 672 320 Ft               

Állományba nem tartozók juttatásai K506           1 500 000 Ft         3 000 000 Ft 3 000 000 Ft            3 000 000 Ft            1 266 689 Ft                3 000 000 Ft              3 000 000 Ft              3 000 000 Ft                 
Béren kívüli juttatás K506 745 005 Ft                   993 340 Ft                993 340 Ft                993 340 Ft                    
Közlekedési költségtérítés K506 92 106 Ft                     122 808 Ft                122 808 Ft                122 808 Ft                    
Szociális hozzájárulási adó (24 %) K506           1 560 000 Ft         2 160 000 Ft 2 160 000 Ft            2 310 000 Ft            2 370 128 Ft                2 666 102 Ft              2 666 102 Ft              2 666 102 Ft                 
Egészségügyi hozzájárulás (19,5%) K506 144 105 Ft                   192 140 Ft                192 140 Ft                192 140 Ft                    
Munkáltatói szja K506             195 000 Ft            270 000 Ft 270 000 Ft              330 000 Ft              110 850 Ft                   147 800 Ft                147 800 Ft                147 800 Ft                    
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 8 255 000 Ft       11 430 000 Ft   11 430 000 Ft       13 640 000 Ft       16 883 383 Ft            17 794 510 Ft         17 794 510 Ft         17 794 510 Ft             

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312             200 000 Ft            200 000 Ft 200 000 Ft              200 000 Ft              100 000 Ft                   200 000 Ft                200 000 Ft                200 000 Ft                    
Egyéb információhordozó beszerzés K312             200 000 Ft            100 000 Ft 100 000 Ft              100 000 Ft              100 000 Ft                   100 000 Ft                100 000 Ft                100 000 Ft                    
Szakmai anyagok beszerzése K312             100 000 Ft            100 000 Ft 100 000 Ft              100 000 Ft              -  Ft                          100 000 Ft                100 000 Ft                100 000 Ft                    
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 100 000 Ft              
Egyéb anyagbeszerzés K312             100 000 Ft            300 000 Ft 300 000 Ft              300 000 Ft              100 000 Ft                   300 000 Ft                300 000 Ft                300 000 Ft                    
Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Egyéb ügyviteli szolgáltatás K336           2 000 000 Ft         2 000 000 Ft 2 000 000 Ft            4 000 000 Ft            1 000 000 Ft                4 000 000 Ft              4 000 000 Ft              4 000 000 Ft                 
Üzemeltetési szerződések alapján kifizetett fejlesztések             73 409 Ft 74 141 321 Ft          71 570 322 Ft          106 796 556 Ft          133 496 257 Ft          157 002 452 Ft              
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások           2 000 000 Ft         2 000 000 Ft 2 000 000 Ft            2 000 000 Ft            -  Ft                          2 000 000 Ft              2 000 000 Ft              2 000 000 Ft                 
Egyéb szolgáltatások KEHOP K337 137 500 000 Ft                                      -   Ft                          -   Ft                              -   Ft 

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K337           3 500 000 Ft         4 800 000 Ft 5 500 000 Ft            6 500 000 Ft            5 000 000 Ft                6 500 000 Ft              6 500 000 Ft              6 500 000 Ft                 
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K351           3 051 000 Ft 3 421 820 Ft       22 772 157 Ft          22 914 987 Ft          38 826 000 Ft               32 399 070 Ft            39 607 989 Ft            45 954 662 Ft               
Belföldi kiküldetés K341           2 000 000 Ft         3 000 000 Ft 3 000 000 Ft            5 000 000 Ft            5 948 402 Ft                5 000 000 Ft              5 000 000 Ft              5 000 000 Ft                 
Reprezentáció K342           2 000 000 Ft         2 000 000 Ft 2 000 000 Ft            2 000 000 Ft            2 000 000 Ft                2 000 000 Ft              2 000 000 Ft              2 000 000 Ft                 
Reklám és propaganda kiadások           1 000 000 Ft         1 000 000 Ft 500 000 Ft              500 000 Ft              -  Ft                          500 000 Ft                500 000 Ft                500 000 Ft                    
Fizetendő általános forgalmi adó K352 20 310 136 Ft               28 835 070 Ft            36 043 989 Ft            42 390 662 Ft               
Adók, díjak és egyéb befizetések K355           2 000 000 Ft         2 000 000 Ft 2 000 000 Ft            2 000 000 Ft            11 000 000 Ft               2 000 000 Ft              2 000 000 Ft              2 000 000 Ft                 
Tartalékok K513 108 443 233 Ft             
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 18 151 000 Ft     20 995 229 Ft   114 613 478 Ft     117 285 309 Ft     330 327 771 Ft          190 730 696 Ft       231 848 236 Ft       268 047 776 Ft           

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 26 406 000 Ft     32 425 229 Ft   126 043 478 Ft     130 925 309 Ft     347 211 154 Ft          208 525 206 Ft       249 642 746 Ft       285 842 286 Ft           

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 5 289 440 700 Ft          
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 281 759 300 Ft          100 000 Ft                100 000 Ft                100 000 Ft                    
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 1 774 224 000 Ft          27 000 Ft                  27 000 Ft                  27 000 Ft                      
Felhalmozási kiadások összesen: 58 108 000 Ft     69 642 278 Ft   276 429 112 Ft     287 125 605 Ft     8 345 424 000 Ft       127 000 Ft              127 000 Ft              127 000 Ft                  

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 58 108 000 Ft     69 715 687 Ft   350 570 433 Ft     358 695 927 Ft     8 345 424 000 Ft       127 000 Ft              127 000 Ft              127 000 Ft                  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 692 635 154 Ft       208 652 206 Ft       249 769 746 Ft       285 969 286 Ft          

Önkormányzati mükődési hozzájárulások B16         26 606 000 Ft       32 432 000 Ft           32 011 000 Ft           40 031 000 Ft                30 744 694 Ft             40 621 510 Ft             40 621 510 Ft                 40 621 510 Ft 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrB25              795 005 129 Ft                          -   Ft                          -   Ft                              -   Ft 

Üzemeltetési szerződések alapján koncessziós díj bevétel B402             73 409 Ft           74 141 321 Ft           71 570 322 Ft              108 443 233 Ft            106 796 556 Ft            133 496 257 Ft               157 002 452 Ft 
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406             19 820 Ft           20 018 157 Ft           19 323 987 Ft                27 360 094 Ft             28 835 070 Ft             36 043 989 Ft                 42 390 662 Ft 
Általános forgalmi adó visszatérítése működési B407                  1 728 000 Ft             32 399 070 Ft             39 607 989 Ft                 45 954 662 Ft 
Általános forgalmi adó visszatérítése KEHOP B407            1 811 322 000 Ft                          -   Ft                          -   Ft                              -   Ft 
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53   537 133                          -   Ft                          -   Ft                              -   Ft 
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131            5 917 494 871 Ft                          -   Ft                          -   Ft                              -   Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 26 606 000 Ft    32 525 229 Ft   126 170 478 Ft     130 925 309 Ft     8 692 635 154 Ft       208 652 206 Ft       249 769 746 Ft       285 969 286 Ft          
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6./ Társulás a 2018. évi költségvetését a 4/2018. (03. 01.) TT számú határozatával fogadta 
el. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetési főösszegeit a 
Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

A bevételi fő összeg:  8.692.635.154,- Ft 
A kiadási fő összeg:  8.692.635.154,- Ft 

 
7./ Rekultiváció 
 
A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó támogatási döntést 2009. december 
23-án kapta meg a Társulás. A Támogatási szerződés (TSZ) aláírására 2010. március 19-én 
került sor. A kivitelezési munkálatok 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 (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren 
keresztül. 
 
Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2014.01.09. 
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2019.01.09. 
 
Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
  

Ütem 
Jelentés 

típus 
Tárgyidőszak 

Benyújtás 
határideje 

Benyújtás 
időpontja 

KSZ 
jóváhagyása 

1 PFJ 2014.01.09. - 2015.01.08. 2015.01.23. 2015.03.19. 2015.04.29. 
2 PFJ 2015.01.09. - 2016.01.08. 2016.01.23. 2016.01.22. 2016.03.07. 
3 PFJ 2016.01.09. - 2017.01.08. 2017.01.23. 2017.01.20. 2017.02.07. 
4 PFJ 2017.01.09. - 2018.01.08. 2018.01.23. n.r. n.r. 
5 ZPFJ 2018.01.09. - 2019.01.08. 2019.01.23. n.r. n.r. 
 
A fenti ütemezés alapján a 3. sorszámú PFJ benyújtása 2017. január 20-én megtörtént, a 
jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2017-
KEOP-2.3.0/2F/09.-0151868/308 iktatószámú levelében 2017. 02. 07. napján elfogadta a 3. 
sorszámú PFJ-t. 
 
Ezt követően az alábbi ütemezés alapján a 4. sorszámú PFJ benyújtása 2018. január 19-én 
megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a 
K-2018-KEOP-2.3.0/2F/09.-0164854/308 iktatószámú levelében 2018. 01. 23. napján 
elfogadta a 4. sorszámú PFJ-t. 
 

Üte
m 

Jelentés 
típus Tárgyidőszak Benyújtás 

határideje 
Benyújtás 
időpontja 

KSZ 
jóváhagyása 

1 PFJ 2014.01.09. - 2015.01.08. 2015.01.23. 2015.03.19. 2015.04.29. 
2 PFJ 2015.01.09. - 2016.01.08. 2016.01.23. 2016.01.22. 2016.03.07. 
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Üte
m 

Jelentés 
típus Tárgyidőszak Benyújtás 

határideje 
Benyújtás 
időpontja 

KSZ 
jóváhagyása 

3 PFJ 2016.01.09. - 2017.01.08. 2017.01.23. 2017.01.20. 2017.02.07. 
4 PFJ 2017.01.09. - 2018.01.08. 2018.01.23. 2018.01.19. 2018.01.23. 
5 ZPFJ 2018.01.09. - 2019.01.08. 2019.01.23. n.r. n.r. 
 
5./ Társulási megállapodás módosításának elfogadása 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Deszk székhellyel 
működő Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésével és tevékenységével 
kapcsolatos vizsgálatot folytatott le. A Kormányhivatal az Mötv. 133. § (2) bekezdése, 
valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 2017. március 6. napján, a 
2017. április 27-én tartott társulási tanácsülésen ismertetett CSB/01/4688/2017. ügyiratszámú 
javaslattételét megküldte a Társulási Tanács Elnöke számára. A Kormányhivatal által 
lefolytatott vizsgálat nem állapított meg olyan ügyrendi, ügyviteli, dokumentációs 
anomáliákat, amelyek megkérdőjelezhetnék a Társulás döntéseinek jogszerűségét, továbbá 
nem állapított meg olyan hibákat, amelyek felvethetik a Társulás által hozott határozatok 
érvénytelenségét. 
 
A Kormányhivatal vizsgálata során azonban feltárásra kerültek olyan dokumentációs, 
működési, és szervezeti hibák, hiányosságok, amelyek kijavítása elengedhetetlen a Társulás 
jogszerű működésének biztosítása érdekében. A Kormányhivatal által megküldött javaslatokat 
Társulási Tanács a 119/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján 
megtárgyalta. A Társulási Tanács döntéséről a Társulási Tanács Elnöke a Kormányhivatalt 
2017. április 27. napján tájékoztatta. 
 
Társulási Tanács a 35/2017. (04. 27.) TT. sz. határozatával elfogadta a Kormányhivatal 
javaslattételének részleges elfogadására és a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó 
intézkedési tervet, amelynek 2., 4., 5. és 8. pontja alapján a Társulási Megállapodást Szakmai 
Vezetőnek felülvizsgálnia szükséges. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést 
megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok 
figyelembevételével elfogadta a határozat mellékletét képező, Kormányhivatal 
észrevételeinek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosított Társulási 
Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti szöveggel. Felkérte a Társulás 
tagönkormányzatait, hogy az elfogadott Társulási Megállapodást a soron következő 
képviselő-testületi ülésükön fogadják el. Minden képviselő-testület haladéktalanul hozzon 
határozatot a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról és a képviselő-testület erre 
vonatkozó határozatát a Társulás szakmai vezetőjének legkésőbb 2017. június 30-ig küldjék 
meg. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 3. sz. módosított Társulási 
Megállapodása tekintettel arra, hogy az alábbi kimutatás alapján számos Önkormányzat nem 
hozott határozatot, vagy határozatában elutasított a Társulás Megállapodás módosítását nem 
lépett hatályba.  
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Jelenleg a 31/2014. (11.27.) TT határozattal elfogadott Társulási Megállapodás van hatályban. 
 

 
 
8./ A Társulási Tanács a 74/2016. (12. 27.) TT. sz. határozatában hagyta jóvá a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat mórahalmi térségben üzemeltetésre tervezett 
eszközvagyonának közbeszerzési dokumentációját. 
 
A Társulási Tanács 12/2017. (02. 09.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy a Dél-alföldi 
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Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Négyforrás Nonprofit Kft. között 2016. december 
8-án létrejött, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen 
vagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés tekintettel arra, hogy a 
Négyforrás Nonprofit Kft. 2017. január 01-től kezdődően már nem lát el 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Forráskút, Bordány, Zsombó és Üllés 
települések közigazgatási területén 2017. január 01-ével kezdődően közös megegyezéssel 
megszűntetésre kerüljön. A szerződés megszűntetésére vonatkozó szerződést szerződő a 
szerződő felek 2017. 02. 09-én írták alá. 
 
A Döntéshozó a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt eredményeképpen beszerzett 
eszközvagyon „A” típusú, 2016. december 27-én megindításra került. A közbeszerzési eljárás 
teljes körű lebonyolítása érdekében a Társulási Tanács 13/2017. (02. 09.) sz. TT 
határozatában döntött az IGLU Kft.-vel megkötésre került Közbeszerzési Tanácsadó 
szerződés módosításáról. A Kbt. 114. § (9) bekezdése alapján a hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során felkért ajánlattevők elfogadásáról a Társulás 
Közbeszerzési szabályzatának III. 1 (i) pontja alapján a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának kellett döntenie.  
 

A Közbeszerzési Tanácsadó (a továbbiakban: Tanácsadó) az eljárást megindító ajánlattételi 
felhívást és dokumentációt 2016. december 27-én küldte meg a Társulási Tanács által 
elfogadott Ajánlattevők részére. 
 
Az eljárás megindítását követően a Tanácsadó a Közbeszerzési Hatóság részére az eljárást 
megindító felhívást és a jogszabály által előírt tájékoztatást megküldte. 
 
A Közbeszerzési Hatóság a Tanácsadó 2017. január 3-án megküldésre került szakvéleménye 
alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eszközvagyonának 
üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe adására irányuló „A” típusú hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás jogszerűségét, az eljárás választott jogcímét nem vitatta. Az 
Ajánlatkérővel szemben 30 napon belül jogorvoslati eljárást nem kezdeményezett. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2017. február 6. napján 13:00 óráig összesen 3 (azaz 
három) ajánlat került benyújtásra a következők szerint: 
 
1./ rész vonatkozásában: 
 

Név:    Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Székhely:    6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
Adószáma:   25595417-2-06 
KSH azonosító:   25595417-3821-572-06 
Képviseli:    Dr. Koltainé Farkas Gabriella 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (koncessziós díj): 67 203 911,- Ft 
Meghiúsulási kötbér mértéke:     2 016 200,- Ft 

 
2./ rész vonatkozásában: 
 

Név:    Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
Székhely:    6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
Adószáma:   11090074-2-06 
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KSH azonosító:   11090074-3811-572-06 
Képviseli:    Dr. Koltainé Farkas Gabriella 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (koncessziós díj): 25 827 642,- Ft 
Meghiúsulási kötbér mértéke:        775 000,- Ft 

 
3./ rész vonatkozásában: 
 

Név:    FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely:    6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 
Adószáma:   24290054-2-03 
KSH azonosító:   24290054-3821-572-03 
Képviseli:    Agatics Roland 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (koncessziós díj): 43 768 402,- Ft 
Meghiúsulási kötbér mértéke:     1 313 053,- Ft 

 
A Döntéshozó 2017. 02. 22-én kelt döntése alapján a Tanácsadó az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-t ajánlatának érvénytelenségéről értesítette.  
 
A Társulási Tanács 23/2017. (03. 02.) TT. sz. határozatával elfogadta a tájékoztatót a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt eredményeképpen beszerzett eszközvagyon „A” típusú 
2016. december 27-én megindításra került, vagyonkezelésre, üzemeltetési szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előrehaladásáról. Utólagosan jóváhagyta: 

• a Döntéshozó döntését a „A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt 
eredményeképpen beszerzett mórahalmi térségben üzemeltetésre tervezett edényzetek, 
gépek és járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges chiprendszer vagyonkezelése” című, vagyonkezelésre, üzemeltetési 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 3. részre vonatkozó ajánlattételi 
felhívásának visszavonásáról.  

• jóváhagyta a Döntéshozó döntését a „A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú 
projekt eredményeképpen beszerzett mórahalmi térségben üzemeltetésre tervezett 
edényzetek, gépek és járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer vagyonkezelése” című, vagyonkezelésre, 
üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 1. részre benyújtott 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatának érvényességére 
vonatkozóan.  

• jóváhagyta a Döntéshozó döntését a „A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú 
projekt eredményeképpen beszerzett mórahalmi térségben üzemeltetésre tervezett 
edényzetek, gépek és járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer vagyonkezelése” című, vagyonkezelésre, 
üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 2. részre benyújtott 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ajánlatának érvényességére 
vonatkozóan.  

• jóváhagyta a Döntéshozó döntését a „A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú 
projekt eredményeképpen beszerzett mórahalmi térségben üzemeltetésre tervezett 
edényzetek, gépek és járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer vagyonkezelése” című, vagyonkezelésre, 
üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 4. részre benyújtott 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatának érvénytelenségére vonatkozóan. 
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9./ Tájékoztatás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projektet érintő Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Infrastrukturális Programokat Ellenőrző 
Igazgatóság által lefolytatott ellenőrzési eljárásról, döntés az eljárásba bevont szakértők 
megbízási szerződésének utólagos jóváhagyásáról 
 
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Infrastrukturális Programokat Ellenőrző 
Igazgatóság 2016. október 25-én tájékoztatta a Társulást, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0004 számú „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projektjét a 210/2010. (VI. 30.) Korm. 
rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 110. § (1) bekezdése 
alapján a 1083/2006/EK rendelet 62. cikk szerinti 2016. évi mintavételezési ellenőrzését 
megkezdi. 
 
Az ellenőrzés megindítására vonatkozó dokumentumban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségnek a Társulás – a határidő módosítási kérelmének elfogadását követően - 2016. 
november 8-ig eleget tett. 
 
A helyszíni ellenőrzés megtartására az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot 
képviselő HYDEA Tanácsadó Kft. részéről 2016. november 24-én került sor. Az ellenőrzésről 
a mintavételezési ellenőrzés szabályai szerint jegyzőkönyv nem került felvételre, csupán az 
eredeti dokumentumok és a vagyonelemek helyszíni vizsgálata valósult meg. 
 
2016. november 24-én a HYDEA Tanácsadó Kft. által kiírt dokumentumok átadására 
vonatkozó hiánypótlási kötelezettségének a Társulás eleget tett. 
 
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Infrastrukturális Programokat Ellenőrző 
Igazgatóság az elkészült jelentés tervezetet 2017. január 17-én küldte meg a Társulás számára. 
 
A jelentéstervezetben foglaltakra a Társulás az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság módosított határidejének megfelelően 2017. február 03-ig tehetett 
észrevételeket. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelentéstervezet változatlan formában történő elfogadása esetén 
jelentős visszafizetési kötelezettség terhelte volna a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulást, a Szakmai Vezető a rövid észrevételezési határidőre figyelemmel soron kívül 2017. 
január 18. napján írásban megbízta az Innozenit Kft.-t és az IGLU Kft.-t, hogy külső 
szakértőként sürgősséggel kezdjék meg a jelentéstervezet áttanulmányozását, a 
jelentéstervezetre vonatkozó észrevételek összeállítását. A szakmai feladatok ellátására 
vonatkozó szerződéseket a Társulási Tanács jóváhagyta. A szakmai észrevételeknek 
megfelelően az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a végleges jelentését 
elkészítette, melyet 2017. február 10-én küldött meg a Társulás számára. A végleges jelentés 
tekintettel arra, hogy Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a Társulás által tett 
észrevételeket részben elfogadta, már csak egy megállapítást tartalmazott, amelyben eljárást 
lefolytató javasolta a NFM-nek, hogy intézkedjen a projekt keretében a maximális támogatási 
összeg felett költségnyilatkozatban elszámolt összesen 142.672.210,- Ft korrekciójáról. 
 
Tekintettel arra, hogy túlfinanszírozás nem történt, és a finanszírozási hiány feletti megtérülő 
rész nem részesült KEOP támogatásban, valamint a saját forrás finanszírozásához a Társulás 
KEOP támogatásnak nem minősülő önerő támogatást kapott, a Társulás 2017. február 04-én 
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állásfoglalás kéréssel fordult a NFM felé arra vonatkozóan, hogy a végleges ellenőrzési 
jelentésben foglalt pénzügyi korrekció végrehajtására vonatkozó javaslat szakmai 
megalapozottsága megfelelő-e, illetve amennyiben igen annak végrehajtása mennyiben érinti 
a Társulást, mint Kedvezményezettet.  
 
A NFM részéről az állásfoglalás 2017. március 10-én érkezett meg a Társulás számára, 
melyben az alábbiakat fogalmazta meg: 
 
„A jelentés nem fogalmazott meg olyan megállapítást, melynek értelmében az Irányító 
Hatóságnak szabálytalansági eljárást kellene indítania, így ezzel összefüggésben a 
Kedvezményezettnek további kötelezettsége nem merül fel.” 
 

„A jelentés 1. számú megállapítása tekintetében a Kedvezményezettnek visszafizetési 
kötelezettsége nincsen.” 
 
10./ Döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat Mórahalom Városban 
üzemeltetésre tervezett eszközvagyonának üzemeltetési feltételrendszerének 
kialakításáról:  
 
A Társulási Tanács elfogadta és jóváhagyta a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt  
eredményeképpen beszerzett Mórahalom Városban üzemeltetésre tervezett eszközvagyon 
vagyonkezelése tárgyában lefolytatásra kerülő „A” típusú üzemeltetési koncepció alapján 
kidolgozott szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételre felkért Ajánlattevőt az alábbiak szerint: 

 
név:  FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
székhely:  6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 
adószáma: 24290054-2-03 
KSH azonosító: 24290054-3821-572-03 
Képviseli:  Agatics Roland 

 
Elfogadta és megfelelőnek tartotta a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt 
eredményeképpen beszerzett Mórahalom Városban üzemeltetésre tervezett eszközvagyon 
vagyonkezelése tárgyában lefolytatásra kerülő, „A” típusú üzemeltetési koncepció alapján 
kidolgozott szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját. 
 
Társulási Tanács a 34/2017. (04. 27.) TT. sz. határozatában a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 
sz. projekt eredményeképpen beszerzett Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó térségben 
üzemeltetésre tervezett eszközvagyon vagyonkezelése tárgyában lefolytatásra kerülő, 
szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a közbeszerzési szabályzatával összhangban az 
alábbi döntéseket hozta meg: 
 

• Elfogadta a tájékoztatót a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt eredményeképpen 
beszerzett Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó településeken üzemeltetésre tervezett 
eszközvagyon „A” típusú, 2017. április 28-án megindításra került, vagyonkezelésre, 
üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előrehaladásáról. 
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• Utólagosan jóváhagyta a Döntéshozó döntését a „A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 
azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett üzemeltetésre tervezett 
edényzetek, gépek, járművek és járatoptimalizálás Bordány, Forráskút, Üllés és 
Zsombó térségben” tárgyú, vagyonkezelésre, üzemeltetési szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárásra benyújtott FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ajánlatának érvényességére vonatkozóan. 

 
• Utólagosan jóváhagyja a Döntéshozó a „A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 

azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett, üzemeltetésre tervezett 
edényzetek, gépek, járművek és járatoptimalizálás Bordány, Forráskút, Üllés és 
Zsombó térségben” tárgyú, vagyonkezelésre, üzemeltetési szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárására vonatkozó lezáró döntését. 

 
Név:   FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 
Adószáma:  24290054-2-03 
KSH azonosító: 24290054-3821-572-03 
Képviseli:  Agatics Roland 
Koncessziós díj (Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen): 15 850 219,- Ft 
Meghiúsulási kötbér mértéke:         475 507,- Ft 
 
11./ Tájékoztatás az NHKV Zrt. által lefolytatott vagyonkataszteri adatszolgáltatás 
egyeztetéséről 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. (1) bekezdés g) pontja értelmében az 
NHKV Zrt., mint az állam hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott szervezet 
feladatai közé tartozik az infrastrukturális erőforrások optimális használata rendszerének a 
hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében 
való kialakítása, melynek érdekében szükséges a Tulajdonosok által korábban benyújtott 
vagyonkataszteri adatszolgáltatások egyeztetése. 
 
A fenti célok teljesülése érdekében a mellékelt 12967-1/2017. iktatószámú értesítés alapján az 
NHKV Zrt. helyszíni adategyeztetést tartott a Társulás levelezési címén (Szeged, Városgazda 
sor 1.) 2017. 05. 10. napján 9:00 órai kezdettel. 
 
A helyszíni adategyeztetés során az NHKV Zrt. felé korábban benyújtott vagyonkataszteri 
adatszolgáltatás dokumentumalapú ellenőrzése, egyeztetése zajlott. 
 
A Társulás által beküldött adatszolgáltatást az NHKV Zrt. az edényzet, a gépjármű-gép és az 
eszköz használója tekintetében aktualizálta az időközben megkötésre került vagyonkezelési 
szerződések értelmében. 
 
Az egyeztetés során jogszabálysértés, szabálytalanság, hiányosság, hiba az NHKV Zrt. 
részéről nem került megállapításra. 
 
12./ Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004, és a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 sz. 
pályázatokkal, valamint a működési támogatások biztosításával kapcsolatos önerő 
befizetésekről 
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A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a működési 
költségeinek biztosítása, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 és KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0006 sz. pályázat előkészítési és megvalósítási költségeinek biztosítása érdekében 
számos Társulási Tanácsi döntést hozott. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 14/2017. (02. 09.) 
TT. sz. határozatában felkérte az érintett önkormányzatokat, hogy a határozat melléklete 
szerinti összesítő táblázatok alapján a nem teljesített fizetési kötelezettségeik rendezése 
érdekében a pénzeszközök átutalásáról haladéktalanul gondoskodjanak. 
 
A 14/2017. (02. 09.) TT. sz. határozat szerint a Társulási Tanács 3 napon belül fizetési 
felszólítást küldött ki 5 napos fizetési határidővel mindazon települési önkormányzat részére, 
melyek nem tettek eleget a fizetési kötelezettségeiknek. 
 
A fizetési felszólítások 2017. február 13-án kerültek megküldésre az érintett önkormányzatok 
részére. 
 
Figyelemmel a 14/2017. (02. 09.) TT. sz. határozatban foglaltakra azon önkormányzatok 
adatai, melyek nyilvántartásunk alapján 2017. április 20. napjáig a fizetési felszólításunk 
ellenére nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek (Kistelek, Kübekháza) 2017. 04. 20-án 
átadásra kerültek a Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Irodának ügyvédi eljárás megindítása 
érdekében. 
 
Kübekházával szemben az eljárás megszűntetésre került tekintettel arra, hogy fizetési 
kötelezettségét időközben teljesítette. Kistelek Városával szemben az eljárás folyamatban van. 
 
Az alábbi táblázatban a 2017.12.31.-ei állapotnak megfelelő Önkormányzati befizetések és 
tartozások láthatóak: 
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Társulási Tanács a 42/2018. (10. 29.) TT határozata alapján a tagi befizetésekkel kapcsolatban az alábbi 
döntést hozta: 

„1./ A Társulási Tanács felkéri az érintett Önkormányzatokat, hogy a nem teljesített fizetési 
kötelezettségeik rendezése érdekében a pénzeszköz átutalásáról haladéktalanul gondoskodjanak, valamint 
felhívja a figyelmüket arra, hogy fizetési kötelezettségeik nem teljesítése hátrányosan befolyásolja, illetve 
befolyásolhatja a megvalósításra tervezett és a megvalósítás alatt álló pályázatok előrehaladását. 

2./ A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet, hogy azon tag Önkormányzatokkal szemben, akik nem 
tettek eleget fizetési kötelezettségeiknek tegye meg a szükséges jogi lépéseket.” 

Az alábbi 1. sz. és 2. sz. táblázat összefoglalóan, teljes körűen tartalmazza határozatonként az 
Önkormányzatokat érintő fizetési kötelezettségeket, és a 2018. 10. 11. napjáig megfizetésre került 
összegeket. 
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13./ KEHOP Programmal kapcsolatos beszámoló: 
 
A Magyar Kormány a 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozata alapján a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás térségi hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztési törekvése 6,75 
milliárd összegű indikatív támogatási kerettel bekerült az Éves Fejlesztési Keretbe, mint a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektje. (önerővel megnövelt felhasználható 
nettó keretösszeg: 7.500.000.000,- Ft) 
 
A projekt keretein belül az OHKT-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi célokat kell megvalósítani: 
 

- elkülönített hulladékgyűjtési rendszer, gyűjtési hálózat fejlesztése, a csomagolási hulladékokra 
megállapított fajlagos mennyiségi értékek megközelítése, elérése; 

- vegyesen gyűjtött települési hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az előkezelésre 
vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése; 

- az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az 
előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése; 

- az elkülönítetten gyűjtött lom hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az előkezelésre 
vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése. 

 
Társulási Tanács az 57/2016. (11. 04.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy a Társulás a NFP Kft.-vel 
a támogatási kérelem benyújtására KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-T 
kössön. 
 
A megállapodás aláírására a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felhatalmazása alapján 
2016. november 04-én került sor. 
 
2016. november 17-én az NFP Kft. részéről Blatt András hulladékgazdálkodási szakterületi csoportvezető 
Társulás számára megküldte az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel megkötendő, 
részletes a projekt megvalósítását szolgáló KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS-T jóváhagyás céljából. Az együttműködési megállapodás 3.3 pontjában kerültek 
előzetesen rögzítésre a projekt keretében elszámolható tevékenységek, és az azokra fordítható támogatási 
összegek. Az NFP Kft. felelősségi körébe tartozó költségek fixek, azok meghatározását az NFP Kft. 
rendeletek (pl. 272/2014. Korm. rendelet 5. melléklet 7.1.1. szerint) figyelembe vételével végezte el.  
 
Társulási Tanács a 63/2016. (12. 06.) TT. sz. határozatában az alábbi döntést hozta: 
 
1./ Társulási Tanács változatlan formában jóváhagyja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft.-vel megkötendő projekt megvalósítását szolgáló konzorciumi együttműködési 
megállapodást és felhatalmazza Gyuris Zsolt Elnök helyettest, hogy a projekt azonosító és a 
KEHOP Irányító Hatóság támogató levelének iktatási számának rendelkezésre állását követően a 
konzorciumi együttműködési megállapodást egyebekben változatlan tartalommal aláírja. 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 61/2016. (12. 06.) TT. sz. 
határozatában az alábbi döntést hozta: 
 
1./  A Társulási Tanács felkéri a Tagönkormányzatok Polgármestereit, hogy a Tagönkormányzatok 

Képviselőtestülete elé terjesszék elő, és a KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének előre mozdítása 
érdekében – jelen előterjesztésben foglalt „határozat sablonok” alapján hogy a pályázatban részt 
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kívánnak e venni. A képviselő testületi döntéseiket meghozni, és azok Társulás részére történő 
megküldéséről legkésőbb 2016. december 23. napjáig gondoskodni szíveskedjenek.” 

 
A határozatok többségét az önkormányzatok meghozták. Az összesítő táblázat alapján három település 
nem kívánt részt venni a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázatban: 
 

- Balotaszállás Község Önkormányzata 
- Domaszék Község Önkormányzata 
- Zákányszék Község Önkormányzata 

 
Három település nem hozott döntést a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázattal 
kapcsolatosan: 
 

- Baks Község Önkormányzata 
- Kistelek Város Önkormányzata 
- Mórahalom Város Önkormányzata 

 
Azon települések igényeit melyek nem kívántak részt venni a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító 
számú pályázatban, illetve testületi határozataikat nem hozzák meg a műszaki tartalom kidolgozásánál 
nem vette figyelembe a Társulás.  
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Kimutatás a KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének előre mozdítása érdekében meghozott testületi 

határozatokról. 

Település Testületi határozat száma

A pályázat 

megvalósításában 

részt kíván venni

1 Algyő 451/2016. (XII. 15.) Kt. Határozat IGEN

2 Ásotthalom 154/2016. (XII. 14.) KT határozat IGEN

3 Baks Döntést még nem hoztak róla

4 Balástya 121/2016. (XII. 22.) Kt. Határozat IGEN

5 Balotaszállás 92/2016. (XII. 13.) KT. Sz. határozat NEM

6 Bordány 156/2016. (XII. 22.) Ö. Határozat IGEN

7 Csengele 148/2016. (XII. 12.) Önk. H. IGEN

8 Deszk 190/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat IGEN

9 Dóc 74/2016. (XII. 14.) Kt. Határozat IGEN

10 Domaszék 205/2016. (XII. 15.) Kt. H. NEM

11 Ferencszállás 149/2016. (XII. 08.) önkormányzati határozat IGEN

12 Forráskút 115/2016. (XII. 21.) Kh. Határozat IGEN

13 Kelebia 137/2016. (XII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat IGEN

14 Kistelek Döntést még nem hoztak róla

15 Kiszombor 297/2016. (XII. 13.) KNÖT. H. IGEN

16 Klárafalva 175/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat IGEN

17 Kübekháza 40/2016. (XII. 22.) önkormányzati határozat IGEN

18 Mórahalom Döntést még nem hoztak róla

19 Ópusztaszer 117/2016. (XII. 16.) önkormányzati határozat IGEN

20 Öttömös 216/2016. (XII. 14.) Kt. Határozat IGEN

21 Pusztamérges 97/2016. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat IGEN

22 Pusztaszer 84/2016. (XII. 19.) Kt. Határozat IGEN

23 Röszke 131/2016. (XII. 20.) önkormányzati határozat IGEN

24 Ruzsa 154/2016. (XII. 14.) Kt. Számú határozat IGEN

25 Sándorfalva 208/2016. (XII. 21.) Kt. Határozat IGEN

26 Szatymaz 228/2016. (XII. 21.) KT. Számú határozat IGEN

27 Szeged 511/2016. (XII. 16.) Kgy. Sz. határozat IGEN

28 Tiszasziget 79/2016. (XII. 19.) önkormányzati határozat IGEN

29 Tompa 189/2016. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat IGEN

139/2016. (XII. 22.) önkormányzati határozat

AZ ISPA/KA pályázattal kapcsolatban nem nyilatkozott 

31 Üllés 205/2016. (XII. 22.) önkormányzati határozat IGEN

204/2016. (XII. 15.) Kt. Határozat

AZ ISPA/KA pályázattal kapcsolatban nem nyilatkozott 

33 Zsombó 194/2016. (XII. 20.) Kt. Határozat IGEN

30 Újszentiván IGEN

32 Zákányszék NEM
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A megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodás aláírására az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. részéről 2017. január 16-án került sor. 
 
A 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
beruházások esetében a Támogató, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a projekt 
végső kedvezményezettje a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott 
Konzorciummal köt Támogatási Szerződést, amely szerződést az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.-vel megkötött konzorciumi megállapodás alapján a Konzorcium nevében eljáró NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. ír alá. 
 
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. (a továbbiakban: NFP Kft.) 2017. május 30-án kelt 
levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 azonosítószámú projekt 
megvalósításához kapcsolódóan lehetőség van támogatási előleg lehívására. Az önkormányzati társulás 
esetében a támogatási előleg mértéke 100 % lehet, amennyiben számláit a kincstárnál vezeti, illetve a 
támogatás kezelésére a kincstárnál külön számlával rendelkezik. 
 
A projekt gördülékenyebb finanszírozása érdekében - tekintettel arra, hogy a projekt eszközbeszerzései az 
NFP Kft. tájékoztatása szerint várhatóan még 2017. december 31-ig megvalósulhatnak – indokoltnak 
látszott a támogatási előleg igénylése, mivel így gyorsabban sor kerülhet a szállítói kifizetésekre, ami a 
projekt ütemezett, kiszámítható megvalósításához kapcsolódó társulási és támogatói érdekeket is egyaránt 
szolgálja. 
 
Az előleg igényléséhez szükséges: 
 
- a finanszírozás módjának utófinanszírozásra való átállítása a támogatási szerződésben (NFP Kft. 

feladata); 
- a likviditási terv elkészítése (NFP Kft. feladata); 
- a Magyar Államkincstárnál elkülönített számla nyitása (Társulás feladata). 
 
Az igényelt előleg - 2017. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – tervezett mértéke a Támogatási 
Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő eszközbeszerzési tender nettó 2.767.500.000,- Ft-os értékének 50 
%-a, azaz 1.383.750.000,- Ft maximálisan nettó 2.767.500.000,- Ft. Az előleg lehívás pontos összege az 
Irányító Hatóság által elfogadott likviditási terv függvényében állapítható meg. 
 
Az előlegigényléshez kapcsolódó jogszabályi hátteret a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet alábbi pontjai nyújtják. 
 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 azonosítószámú projekt műszaki tartalmáról, a 
műszaki tartalom OHKT szerinti felülvizsgálatának elfogadásáról a 62/2016. (12. 06.) TT. sz. 
határozatában döntött. 
 
Ezt követően az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NFP Kft.) és 
az NHKV Zrt.-vel a tárgyalások megkezdődtek a projekt műszaki tartalmának véglegesítése érdekében. 
 
Ezt követően tekintettel arra, hogy a 62/2016. (12. 06.) TT sz. határozattal jóváhagyott műszaki tartalom 
elfogadásra került a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására 2017. január 30-án került 
sor. 
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A megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodás 3.1. pontjának utolsó bekezdése alapján a 
Társulás a megállapodás aláírásával felhatalmazta a Konzorcium vezetőt (NFP Kft.-t), hogy minden olyan 
nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti 
határidőben történő megvalósításához szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető 
szükség esetében a Végső kedvezményezett (Társulás) előzetes véleményét kérheti és biztosíthatja, hogy 
a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje. 
 
A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.3. pontja alapján a projekt előkészítése, a fejlesztési 
kérelem összeállítása az NFP Kft.-t feladatát képezi. 
 
Az NFP Kft. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási rendszerelem fejlesztés OHKT-nek való megfelelőségének megállapítása érdekében a 
fejlesztési kérelmet összeállította, melynek NHKV Zrt. részére történő megküldéséről 2017.06.12-én 
tájékoztatta a Társulást. 
 
Az NFP Kft. a fejlesztési kérelem műszaki tartalmának összeállítása, módosítása során az alábbi 
tényezőket vette figyelembe: 
 
A testületi határozatok alapján az alábbi települések nem kívánnak részt venni a pályázatban: 

 
- Balotaszállás Községi Önkormányzat 

- Domaszék Községi Önkormányzat 

- Zákányszék Község Önkormányzata 

 
Tekintettel arra, hogy Kistelek Városi Önkormányzat, és Mórahalom Városi Önkormányzat nem hozott 
döntést a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan, ezért az NFP Kft. a 
fejlesztési kérelem összeállítása során ezen települések tekintetében a megvalósításra tervezett 
fejlesztéseket nem vette figyelembe. 

 
Az NHKV Zrt. 2017. május 15-én tájékoztatta a Társulást, hogy a Társulás rádiófrekvenciás gépjármű és 
edényazonosító rendszerének fejlesztését nem kívánja az ÉFK keretből, a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 
pályázati támogatásából finanszírozni. Az NHKV Zrt. indoklása alapján az RFID rendszereket országos 
szintű egységes RFID rendszerben kívánja megvalósítani külön pályázaton, projekten belül. Az NHKV 
Zrt. tájékoztatásának megfelelően a pályázatból a RFID gépjármű és edényazonosító fejlesztési 
rendszerelem törlésre került. 
 
A fentieknek megfelelően módosított – az NFP Kft. által összeállított és az NHKV Zrt. részére benyújtott 
- műszaki tartalmon alapuló rendszerelem fejlesztési kérelmet a társulás módosítás céljából megküldte az 
NFP Kft. részére. 
 
Társulási Tanács 52/2017. (06. 21.) TT. sz. határozatával az alábbi döntést hozta: 
 
„A Társulási Tanács elfogadja a Szakmai Vezető által az NFP Kft. számára 2017. 06. 13-án megküldésre 
került, jelzett javítási igényekkel kiegészített és módosított KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 sz. projekt 
fejlesztési kérelmét és annak műszaki tartalmát, annak figyelembevételével, hogy a PET palack préselő 
támogathatósága nem tisztázott. Az ezzel kapcsolatos döntés az Irányító Hatóság hatáskörébe tartozik, 
amit a Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálatakor hoznak meg. A Társulási Tanács tudomásul 
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veszi, hogy amennyiben a PET palack préselő támogatható és a finanszírozása biztosított, abban az 
esetben szerepelni fog a fejlesztési kérelemben és a Megvalósíthatósági Tanulmányban.” 
 
Az NFP Kft. a konzorcium nevében 2017. 06. 30-án 1. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelmet 
nyújtott be a Támogató részére. 
 
A szerződésmódosítási kérelem alapján a Támogatási Szerződés alábbi pontjai változtak meg: 
 

- A szerződés 3.1 pontja alapján a projekt kezdete 2016.11.06. napjáról 2016.11.09. napjára 
módosult. 

- A szerződés 4.2.2 pontjában az önerő nettó mértéke 750 000 000,- Ft-ról 750 005 850,- Ft-ra 
változott. 

- A szerződés 4.4 pontjában pontosításra került a támogatás összege és a projekt támogatásának 
intenzitása. 
A támogatás összege 6 750 000 000,- Ft-ról 6 749 994 150,- Ft-ra változott, míg a projekt 
támogatása a projekt összköltségének 90 %-ról 89,999922 %-ra csökkent. 

- A szerződés 4.6 pontjában a támogatás összege pontosításra került. 
- A fejlesztési kérelemben és az elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmánynak megfelelően a 

szerződés 1. sz. melléklete a „A projekt költségvetése” pontosításra került. 
- A Megvalósíthatósági Tanulmánynak megfelelően a szerződés 2. sz. melléklete a „A projekt 

forrásai” pontosításra került. 
- A szerződés 3. sz. melléklete a „A projekt mérföldkövei” pontosításra került. 
- A fejlesztési kérelemben és az elfogadott megvalósíthatósági tanulmánynak megfelelően a 

szerződés 4. sz. melléklete a „A projekt indikátorai” pontosításra kerültek. 
- A szerződés 7. sz. melléklete a „A közbeszerzési terv” pontosításra került, amely alapján a projekt 

megvalósításának ütemezése az alábbiak szerint várható: 
� Árubeszerzés – eszközbeszerzés I. tender közbeszerzési eljárás megindításának 

várható ideje (konténerek, edények):    2017.09.14. 
� Árubeszerzés – eszközbeszerzés I. tender közbeszerzési eljárás megindításának 

várható ideje (járművek, munkagépek):      
         2017.09.14. 

� Szolgáltatás kötelező tájékoztatás tender közbeszerzési eljárás megindításának 
várható ideje (PR):         
         2017.09.01. 

� Szolgáltatás szemléletformálás tender közbeszerzési eljárás megindításának várható 
ideje:         2017.09.14. 

� Építés tender közbeszerzési eljárás megindításának várható ideje:   
         2017.09.01. 

 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja továbbra sem változott 2018. 12. 01. napjában került 
megállapításra. 
 
A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. 07. 17-én írta alá. 
 
Tekintettel arra, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat nettó finanszírozású tájékoztatás 
kéréssel fordultunk NFP Kft.-hez az ÁFA finanszírozásának módja tekintetében figyelemmel arra, hogy a 
Társulás nem rendelkezik sem olyan számottevő bevétellel, sem pedig folyószámla hitellel, amelyből a 
projekt megvalósítása során az ÁFA finanszírozása megoldható lenne. 
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Az NFP Kft. 2017. augusztus 3-án kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy az ÁFA finanszírozására 
központi költségvetési forrás nem áll rendelkezésre, az ÁFA finanszírozását a Társulásnak önerő 
hiányában hitelből kell biztosítania. 
 
Társulás annak érdekében, hogy a hitelintézetekkel érdemben tudjon tárgyalni 2017. augusztus 4-én 
tájékoztatás kéréssel fordult az NFP Kft. felé, melyben Társulás kérte a konzorcium vezetőt, hogy a 
projekt tenderenkénti várható kifizetési ütemtervét megadni szíveskedjenek. A Társulás kérésének 
megfelelően 2017. augusztus 25-én az NFP Kft. összeállította az ÁFA finanszírozási árajánlat 
összeállításához szükséges kifizetési ütemtervet. A projekt megvalósítása során tervezett nettó 
7.694.643.000,- Ft összköltségvetéssel kerül sor a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. 
Az NFP Kft. által összeállított kifizetési ütemterv alapján az ÁFA összegét a PR, a kötelező tájékoztatás, 
az eszköz beszerzés és a kivitelezési tenderek esetében kell a Társulásnak megfinanszíroznia. A négy 
tender tervezett nettó elszámolható összköltsége 6.712.500.000,- Ft. A projekt tervezett nettó 
összköltségvetése és a PR, a kötelező tájékoztatás, az eszköz beszerzés és a kivitelezési tenderek nettó 
összköltsége között különbséget az NFP Kft. által finanszírozott általános rezsi költség, a projekt 
előkészítés költsége, a közbeszerzések költsége, a projektmenedzsment költsége, valamint a mérnöki 
feladatok költsége teszi ki, mely költségek ÁFA finanszírozását az NFP Kft. tájékoztatása alapján nem a 
Társulásnak kell biztosítania. 
 
A fentiek alapján a Társulásnak mindösszesen a négy tenderre eső 1.812.375.000,- Ft összegű ÁFA-t 
kell megfinanszíroznia, melyhez figyelembe véve az ÁFA visszatérítési határidőket 800 millió forint 
összegű hitel felvétele válik szükségessé az a prognosztizált futamidő alatt. 
 
A 2018. január 1-től hatályba lépő adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) alapján 
a megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – által visszaigényelt 
általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül utalja ki. 
Az ÁFA finanszírozásának biztosítására a Társulás ajánlatokat kért be 3 pénzintézettől.  
 

Ajánlati elemek Raiffeisen Bank Zrt. CIB Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 

Kamatbázis 3 havi BUBOR 3 havi BUBOR 1 havi BUBOR 
Kamatfelár 1,2 % 0,95 % 0,9 % 
Rendelkezésre 
tartási jutalék 

0,5 % 0,5 %  - 

Szerződéskötési 
díj/egyszeri 

- - - 

Kezelési költség  100.000,- Ft - - 
Tranzakciós 
költség 

- - - 

 
A legkedvezőbb ajánlatot a tárgyalásokat követően a K&H Bank Zrt. adta. Előzetes számítások szerint 
2.622.911,- Ft bankköltség felmerülését lehet prognosztizálni az ajánlati adatok alapján a tervezett 
futamidő alatt. A banki költségek az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában 
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kerülnek felosztásra, a várható, becsült banki költségek településenkénti megosztását bemutató táblázat a 
vonatkozó előterjesztés mellékleteként csatolásra került. 
 
A hitelkamatot a K&H Bank Zrt. részére minden naptári hónap végén szükséges megfizetni, melyet a 
Társulás felhalmozásra került működési bevételeiből javaslok megfinanszírozni. A tényleges tételes 
elszámolások alapján a településenként fizetendő, felmerült kamatfizetési kötelezettségek 
hitelszerződésenként a hitel futam idejenek végén külön előterjesztés keretein belül kerülnek bemutatásra. 
 
A Gst. 10.§ (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez 
kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása 
biztosítja. A kezesség vállalás egyetemleges, azaz minden projektben részt vevő társulási tag 
önkormányzat az egész adóssággal tartozik, de a kötelezettség egymás között megoszlik. Ha bármelyikük 
teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető 
megtérítést követelhet a többi tagtól. 
 
A fentiekre tekintettel a hitel szerződések megkötéséhez szükséges kezességvállalást a Gst. 10. § (8) 
bekezdése alapján a Társulási Tanács jelen, 59/2017. (10. 12.) TT sz. határozata biztosítja. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha: 
 

− a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a 
rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb 
többlettámogatás nélkül – kellően biztosított, 

− az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami 
támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére 
kerül sor. 

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát az Önkormányzatok a hitelfelvételhez csak 
kezességvállalási díj kikötése esetében vállalhatnak kezességet. 
 
A kezességvállalási díjak és banki költségek beruházás arányosan kerültek felosztásra a települések 
között. A kezességvállalási díjak tag Önkormányzatok részére történő megfizetése érdekében 
hitelszerződésenként külön-külön Kezességvállalási díj fizetési szerződések megkötése vált szükségessé. 
 
A Kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadására vonatkozó testületi határozat és az első kettő a 
2017. októberétől 2017. december 29-ig, valamint a 2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó szerződések megküldésének határideje 2017. november 15. napja volt. A 2019. 
január 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződés megküldésének határideje 2018. 
november 15. napja. 
 
Az NFP Kft. 2017. december 5-én megkereső levéllel ismételten tájékoztatást nyújtott Társulás részére 
támogatási előleg lehívásának lehetőségéről. 
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A tájékoztató levél alapján - tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok várhatóan 2018 tavaszán 
megkezdődnek - az NFP Kft. indokoltnak tartja nettó 4.764.002.501,- Ft összegű előleg igénylését. 
 
Az előleg igénylését az NFP Kft felé a Társulás nyilatkozat és likviditási terv megküldésével 
kezdeményezte. 
 
Az előleg a Társulás számlájára 2017. 12. 20-án megérkezett.  
 
2018. évben a KEHOP pályázat megvalósítása az ütemtervnek megfelelően haladt előre. 
 
A KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 azonosítószámú projekt megvalósításra vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására az NFP Kft. részéről 2017. január 16-án került sor. 
 
2017. szeptember 22-én az NFP Kft. megkereséssel élt a Társulás felé, és kezdeményezte a Társulás és az 
NFP Kft. között létrejött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítását. 
 
A módosítás indoka a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 sz. pályázat Támogatási Szerződésének 1. sz. 
módosítása volt, melynek megfelelően a szerződések összhangját a Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás módosításával kellett biztosítani. 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítását a Társulás 2017. október 12-én, míg az 
NFP Kft. 2017. október 19-én írta alá. 
 
2018. október 5-én az NFP Kft. elektronikusan megküldött tájékoztatással kezdeményezte a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosítását. 
 
A megállapodás NFP Kft. által 2018. 10. 12. napján aláírásra került. 
 
A módosítás az alábbi szerződéses pontokat érintette: 

 
• 1. sz. melléklet 
• 2. sz. melléklet 
• 3. sz. melléklet 

 
1. sz. melléklet módosítása 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításában a táblázat 1. tételeként szereplő 
Mérnöki feladatok költségsor (203.250.000,- Ft) megszűntetésre került. Oka, hogy tekintettel arra, hogy 
az NFP Kft. rendelkezik saját FIDIC mérnökkel, így ezen költségsor elszámolása vállalkozási szerződéses 
teljesítésben okafogyottá vált. 
 
A Konzorciumvezető ezen felül szükségesnek látta, hogy a Projekt megvalósítása érdekében a Műszaki 
ellenőri feladatok ellátására (építés felügyelete), valamint a Műszaki szakértői feladatok ellátására 
(eszköz átadáson jelen levő műszaki szakértelem) külön elszámolható költségek kerüljenek elkülönítése 
azzal, hogy a Mérnöki feladatok költségsor megbontását követően a Műszaki ellenőri (14.400.000,- Ft) és 
a Műszaki szakértői (12.490.000,- Ft) feladatokra elkülönített összegen felüli maradványösszeg az Építési 
költségsorra kerül áthelyezésre. 
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Az átcsoportosítás eredményeképpen a Mérnök feladatok költségvetési sorról 176.360.000,- Ft került 
átcsoportosításra az Építési sorra. 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításában a táblázat 2. tételeként szereplő 
Projekt előkészítés költségsor összege (375.000.000,- Ft), mely a 2. sz. módosításban 103.334.510,- Ft-ra 
került csökkent. Oka, hogy a Projekt előkészítése érdekében a beszerzési eljárások lezajlottak, amelyre 
tekintettel a Projekt előkészítése költségsor a szerződött összegre került módosításra. A fennmaradó 
összeg az Építési sorra (261.148.200,- Ft) és egy új, a Végső kedvezményezettet illető Projekt előkészítés 
sorra (10.517.290,- Ft) került áthelyezésre. 
 
Az új, a Végső kedvezményezettet illető 10.517.290,- Ft összegű Projekt előkészítés költségsor biztosít 
fedezetet a Társulás számára, hogy a pályázat keretein belül megvalósításra tervezett hulladéklerakó 
bővítés ingatlanjainak vonatkozásában a földvédelmi és az erdővédelmi járulék a Projekt támogatásának 
terhére elszámolható legyen. 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításában a táblázat 4. tételeként szereplő 
Közbeszerzés tevékenység költségsor (75.000.000,- Ft) a 2. sz. módosításban megszűntetésre került. Oka, 
hogy az NFP Kft. nyilatkozata alapján a Konzorciumvezető a közbeszerzési tevékenység költségét nem 
kívánja a Projekt terhére elszámolni. A Közbeszerzés tevékenység költségsor teljes összege az Építési 
sorra került átvezetésre. 
 
A fentiekre tekintettel az Építési költségvetési sor összege a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
2. sz. módosításával 5.293.340.700,- Ft-ról 5.805.848.900,- Ft-ra emelkedik. 
 
2. sz. melléklet módosítása 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. mellékletének változásaira tekintettel szükségessé 
vált a -szerződés elszámolható költségeinek, és az arra jutó támogatás összegeinek konzorciumi tagok 
közötti felosztását bemutató - 2. sz. melléklet módosítása. 
 
A módosítás eredményeképpen a Végső kedvezményezettre, azaz a Társulásra jutó elszámolható költség 
6.712.500.000,- Ft-ról 7.235.525.490,- Ft-ra emelkedik, míg a támogatás összege 6.041.244.764,- Ft-ról 
6.511.967.297,- Ft-ra módosul. 
 
3. sz. melléklet módosítása 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. mellékletének változásaira tekintettel szükségessé 
vált a - az önerő mértékének konzorciumi tagok közötti felosztását bemutató - 3. sz. melléklet módosítása. 
 
A módosítás eredményeképpen a Végső kedvezményezettre, azaz a Társulásra jutó önerő összege 
671.255.236,- Ft-ról 723.558.193,- Ft-ra emelkedik. 
 
A szerződés módosítása során az konzorciumi tagok által biztosítandó elszámolható költségek 
százalékában kifejezett önerő mértéke nem változik (10,000078%). 
 
A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerülnek lebonyolításra: 
 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok 
ellátása 
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- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító 
járművek beszerzése 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése 
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények 

beszerzése 
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges szemléletformálási 

feladatok ellátása  
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges tájékoztatás és 

nyilvánosság ellátása  
 
Az időközben megjelent közbeszerzési hirdetmények, és az NFP Kft. rövid írásbeli tájékoztatásai alapján 
a projekt előre haladásáról az alábbiak szerint számolhatunk be: 
 
1. KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása 
 
Társulási Tanács a 10/2018. (03. 29.) TT. sz. határozatában a következő döntést hozta: 
 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 
feladatok ellátását biztosító közbeszerzési dokumentáció műszaki/szakmai tartalmát jóváhagyja, és 
felhatalmazza Király László alelnököt arra, hogy a „Konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata” című 
nyilatkozatot aláírja. 
 
A konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata 2018. március 29-én került megküldésre az NFP Kft. részére. 
 
Az NFP Kft. a konzorciumi szerződésben rögzített felhatalmazás alapján gondoskodott a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
 
A közbeszerzési eljárás a mellékletben csatolt felhívás alapján 2018. 04. 13-án jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben (a továbbiakban: KÉ) az 5670/2018 iktatószám alatt. 
 
A felhívás alapján a bontási eljárásra 2018. 05. 16-án 10:00 órakor került volna sor az Imperial Tender 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. hivatalos helyiségében. 
 
2018.05.08-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 7346/2018 iktatási szám alatt. 
A helyesbítés kizárólag a bontási eljárás időpontjának megváltoztatására irányult. A tervezett bontási 
eljárás időpontja 2018. 05. 16. napja 10:00 óra helyett 2018. 06. 05. napja 10:00 órára változott. 
 
2018.06.11-én az NFP Kft. a felhívás ismételt helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 9468/2018 iktatási 
szám alatt. A helyesbítés kizárólag a bontási eljárás időpontjának megváltoztatására irányult. A tervezett 
bontási eljárás időpontja 2018.06.05. napja 10:00 óra helyett 2018.06.18. napja 10:00 órára változott. 
 
Az ajánlati felhívásra és az ajánlati dokumentációra vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat az 
NFP Kft. a Társulás kérését követően 2018. 06. 11-én küldte meg a Társulás számára. 
 
Figyelemmel arra, hogy a KFF/379/4/2018. iktatási számú dokumentumban a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály feltételesen támogatja az eljárást, és felhívta az Ajánlatkérő 
figyelmét a véleményük szerint versenyszűkítő kiírásra, ezért 2018. június 11-én hivatalos megkereséssel 
éltünk az NFP Kft. felé.  
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A megkeresésben kértem az NFP Kft.-t, hogy a tanúsítványokban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, 
és amennyiben azok ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség 
szerinti módosításáról. 
 
2018. 06. 20-án az NFP Kft. a felhívás ismételt helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 10318/2018 iktatási 
szám alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- a III. 1. 3. szakaszban a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság című részben az alkalmasság 
minimunkövetelménye(i) : M.1. A szövegből a szociális épület és tüzivíztározóra vonatkozó 
referenciák esetében törlésre került a „legalább 1 db” szövegrészlet. 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 06. 18. napja 10:00 óra helyett 2018. 07. 05. napja 
10:00 órára változott. 

 
2018. 07. 06-án az NFP Kft. a felhívás ismételt helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 11586/2018 iktatási 
szám alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 07. 05. napja 10:00 óráról 2018. 08. 10. napja 10:00 
órára változott. 

 
2018. 08. 10-én az NFP Kft. a felhívás ismételt helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 14007/2018 iktatási 
szám alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 07. 05. napja 10:00 óráról 2018. 09. 07. napja 10:00 
órára változott. 

2018. 09. 10-én az NFP Kft. a felhívás ismételt helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 15818/2018 iktatási 
szám alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 09. 07. napja 10:00 óráról 2018. 09. 10. napja 10:00 
órára változott. 

 
Az NFP Kft. 2018. október 11-én érkezett tájékoztatása alapján az ajánlatok bontása megtörtént. Jelen 
pillanatban a hiánypótlási felszólítások tervezete készül. 
NFP Kft. tájékoztatta a Társulást arról, hogy a beérkezett ajánlati árak meghaladják a rendelkezésre álló 
fedezetet, így a projektelőkészítés és a műszaki ellenőri költségsorról források átcsoportosítása válik 
szükségessé. 
 
2. KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító 

járművek beszerzése 
 
Társulási Tanács a 11/2018. (03. 29.) TT. sz. határozatában a következő döntést hozta: 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán a gyűjtő- és 
szállítójármű beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzési dokumentáció 
műszaki/szakmai tartalmát jóváhagyja, és felhatalmazza Király László alelnököt arra, hogy a 
„Konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata” című nyilatkozatot aláírja. 
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A konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata 2018. március 29-én került megküldésre az NFP Kft. részére. 
 
Az NFP Kft. a konzorciumi szerződésben rögzített felhatalmazás alapján gondoskodott a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
 
A közbeszerzési eljárás a mellékletben csatolt felhívás alapján 2018.04.18-án jelent meg a KÉ-ben a 
6074/2018 iktatószám alatt. 
 
A felhívás alapján a bontási eljárásra 2018. 05. 22-én 10:00 órakor került volna sor az Imperial Tender 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. hivatalos helyiségében. 
 
2018.05.08-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 8000/2018 iktatási szám alatt.  
 
A korrigendummal módosításra került: 
 

-  a közbeszerzés ismertetése tárgyú pontba egyik legfontosabb elemként beemelésre került, hogy a 
járóképes alvázak tekintetében a garanciális időszakban a jótállás körébe tartozó hibák javítása 
érdekében a szakszerviz helyszíni rendelkezésre állását 6 órán belül biztosítani szükséges; 

- a VI.3. további információk pontban rögzítésre került, hogy „Szakmai aj keretében kerüljön 
csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi 
érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-
ban foglalt részletfeltételek szerint. AK előírja továbbá, hogy szakmai aj keretében kerüljön 
csatolásra az érintett gyártómű és/vagy mo-i képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz 
nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt 
részletfeltételek szerint. AK a szakmai aj teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!” 

- a VI.4.3. jogorvoslati kérelmek benyújtása tárgyú pont a következő ponttal került kiegészítésre: 
15) AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja vonatkozásában 
(nemleges tartalom esetén is). 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018.05.22. napja 10:00 óra helyett 2018.06.05. napja 10:00 
órára változott. 

 
Az ajánlati felhívásra és az ajánlati dokumentációra vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat a 
Miniszterelnökség 2018.05.02-én küldte meg másolatban a Társulás számára. 
 
Figyelemmel arra, hogy a KFF/633/4/2018. és a KFF/633/5/2018. iktatási számú dokumentumban a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály feltételesen támogatja az eljárást, és felhívta az 
Ajánlatkérő figyelmét a véleményük szerint versenyszűkítő kiírásra, ezért 2018. május 02-án hivatalos 
megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé.  
 
A megkeresésben kértük az NFP Kft.-t, hogy a tanúsítványokban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és 
amennyiben azok ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség 
szerinti módosításáról. 
 
Az NFP Kft. 2018. október 11-én érkezett tájékoztatása alapján az ajánlatok bontása 2018.06.05-én 
megtörtént.  
Az első körös hiánypótlási felhívások kiküldésére 2018. 07.26-án került sor. 
A második körös hiánypótlási felhívások kiküldésére 2018.08.06-án, míg a harmadik körös hiánypótlás 
kiküldésére 2018.08.28-án került sor. 
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A több körös hiánypótlási felszólítás eredményeképpen 2018.09.11-én közbenső döntés született, 
amelyben a legkedvezőbb ajánlattevőt kötelezték az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások és 
nyilatkozatok benyújtására. 
 
Az NFP Kft. a Támogató megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási 
cselekményről haladéktalanul írásban tájékoztatta, és az eljárás során keletkezett dokumentumokat a 
megfigyelő részére haladéktalanul megküldte, melyre tekintettel a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya a 2018/03/Á/01743 MIR azonosító számú tájékoztatásával a támogató tartalmú 
közbeszerzési zárótanúsítványát megküldte, mely alapján a moratórium lejártát követően az adásvételi 
szerződés megköthető. 
 
Az NFP Kft. által 2018.10.03-án megküldésre került a gyűjtő- és szállító járművek beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás mellékletben csatolt összegzése, melyben 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. 
 
A szerződés aláírására 2018. október 30-án került sor. 
 
A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

tétel (típus) 
sorszáma 

tétel (típus) megnevezése 
mennyiség 

(db) 

1. 
Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 

(6x2 gyűjtőjármű) 
4 

2. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 

1 

3. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
2 

 
3. KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése 
 
Társulási Tanács a 12/2018. (03. 29.) TT. sz. határozatában a következő döntést hozta: 
 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán egyéb gép 
beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzési dokumentáció műszaki/szakmai 
tartalmát jóváhagyja, és felhatalmazza Király László alelnököt arra, hogy a „Konzorciumi tag jóváhagyó 
nyilatkozata” című nyilatkozatot aláírja. 
 
Az NFP. Kft. tájékoztatása alapján az irányítóhatóság részéről a minőségbiztosítási eljárás megindult (az 
Irányító Hatóság részére a tervezet beküldve). A végleges felhívás és dokumentáció nem áll 
rendelkezésre, a Miniszterelnökség 2018. június 19-én megküldte az eljárás megindítására vonatkozó 
KFF ellenőrzési jelentést. 
 
Hivatkozva a KFF/1212/2/2018 iktatási számú ellenőrzési jelentésre 2018. június 20-án hivatalos 
megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé.  
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A megkeresésben kértük az NFP Kft.-t, hogy a tanúsítványban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és 
amennyiben azok ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség 
szerinti módosításáról. 
 
2018. július 16-án a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a mellékletben csatolt KSZ-
53/48/2/2018 iktatószámú dokumentumával megküldte a feltétellel támogató tartalmú eljárás 
megindítására vonatkozó tanúsítványt. 
 
Tekintettel arra, hogy a KFF továbbra is kérte a részekre bontás mellőzésének, és a szakszervizek 
rendelkezésre állásának felülvizsgálatát 2018. július 17-én a mellékletben csatolt megkereséssel éltünk az 
NFP Kft. felé. Kértük, hogy a tanúsítványban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és amennyiben azok 
ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség szerinti módosításáról. 
 
2018. július 23-án a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a mellékletben csatolt KSZ-
53/48/3/2018 iktatószámú dokumentumával megküldte a feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési 
dokumentumok jóváhagyására vonatkozó tanúsítványt. 
 
Tekintettel arra, hogy KFF kérte felülvizsgálni a szakszerviz székhelye/telephelye távolságának 
vizsgálatát, és a szerviz távolságával kapcsolatos értékelési szempont megfelelőségét 2018. július 24-én a 
mellékletben csatolt megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé. Kértük, hogy a tanúsítványban foglalt 
észrevételeket vizsgálják meg, és amennyiben azok ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel 
gondoskodjanak a dokumentációk szükség szerinti módosításáról. 
 
Az NFP Kft. a konzorciumi szerződésben rögzített felhatalmazás alapján gondoskodott a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
 
A közbeszerzési eljárás a mellékletben csatolt felhívás alapján 2018. 08. 23-án jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben (a továbbiakban: KÉ) a 14770/2018 iktatószám alatt. 
 
A felhívás alapján a bontási eljárásra 2018. 09. 24-én 10:00 órakor került volna sor elektronikusan az 
EKR-ben. 
 
2018. 08. 23-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 17094/2018 iktatási szám 
alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 09. 24. napja 10:00 óráról 2018. 10. 01. napja 10:00 
órára változott. 

 
Az NFP Kft. 2018. október 11-én érkezett tájékoztatása alapján az ajánlattételi határidő módosítására a 
kiegészítő tájékoztatás kérések elhúzódása miatt volt szükség. 
A bontási eljárás lebonyolítására 2018. október 01-én sor került, a bontási jegyzőkönyv alapján három 
ajánlat érkezett. Az ajánlati árak nem haladják meg a rendelkezésre álló keretösszeget. A 
szerződéskötésre sikeres eljárás esetén 2019 januárjában kerülhet sor. 
 
4. KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények 

beszerzése 
 
Társulási Tanács a 13/2018. (03. 29.) TT. sz. határozatában a következő döntést hozta: 
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A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán edényzet 
beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzési dokumentáció műszaki/szakmai 
tartalmát jóváhagyja, és felhatalmazza Király László alelnököt arra, hogy a „Konzorciumi tag jóváhagyó 
nyilatkozata” című nyilatkozatot aláírja. 
 
A konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata 2018. március 29-én került megküldésre az NFP Kft. részére. 
 
Az NFP Kft. a konzorciumi szerződésben rögzített felhatalmazás alapján gondoskodott a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
 
A közbeszerzési eljárás 2018. 04. 18-án jelent meg a KÉ.-ben a 6027/2018 iktatószám alatt. 
 
A felhívás alapján a bontási eljárásra 2018. 05. 22-én 11:00 órakor került volna sor az Imperial Tender 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. hivatalos helyiségében. 
2018.05.23-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 8120/2018 iktatási szám alatt.  
 
A korrigendummal módosításra került: 
 

- a III.1.3. műszaki szakmai alkalmasság pontból törlésre került a 240 l-es vagy annál nagyobb 
űrtartalmú kerekes műanyag hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó, legalább 1000 db-os mértékű 
szállítási referencia; 

- a III.1.3. műszaki szakmai alkalmasság pont kiegészítésre került azzal, hogy ajánlattevőnek a 120 
literes vagy annál nagyobb űrtartalmú kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 1100 
literes vagy annál nagyobb űrtartalmú négykerekes műanyag hulladékgyűjtő konténer és/vagy 
minimum 4 m3-es acélkonténer és/vagy min. 300 literes műanyag komposztáló edény esetében 
rendelkeznie kell összeségében legalább 25000 db mennyiségre vonatkozó szállítási referenciával; 

- a III.2.2. a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek tárgyú pontban a támogatás intenzitása 
pontosításra került a következők szerint: „Utófinanszírozás, támogatás intenzitása a mindenkori 
TSZ szerinti (a felhívás feladásának napján 89,999922%)” 

- a tervezett bontási eljárás időpontja 2018.05.22. napja 11:00 óra helyett 2018.06.08. napja 11:00 
órára változott. 

 
2018.06.13-án az NFP Kft. a felhívás ismételt helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 9633/2018 iktatási 
szám alatt.  
 
A korrigendummal módosításra került: 
 

- a II.2.4. a közbeszerzések ismertetése tárgyú pontban a műszaki tartalom került módosításra. A 16. 
tétel alatt szereplő 27 db 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó űrmérete 26 literesre változott; 

- a II.2.5. értékelési szempontok tárgyú pontban a minőségi vállalások súlypontja elütés miatt 
javításra került; 

- a III.1.3. műszaki szakmai alkalmasság pont pontosításra került azzal, hogy a DIN 30720 
szabvány nem vonatkozik a veszélyes hulladékgyűjtő konténerre; 

- a tervezett bontási eljárás időpontja 2018.06.08. napja 11:00 óra helyett 2018.06.25. napja 11:00 
órára változott. 

 
Az ajánlati felhívásra és ajánlati dokumentációra vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat a 
Miniszterelnökség 2018.05.10-én, illetve 2018.05.23-án küldte meg másolatban a Társulás számára. 
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Figyelemmel arra, hogy a KFF/1000/2/2018. iktatási számú dokumentumban a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály feltételesen támogatja az eljárást, és felhívta az Ajánlatkérő 
figyelmét a feltárt hibák javítására, ezért - a mellékletben csatolt dokumentum alapján - 2018. május 14-
én hivatalos megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé.  
 
A megkeresésben kértük az NFP Kft.-t, hogy a tanúsítványokban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és 
amennyiben azok ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség 
szerinti módosításáról. 
 
2018. 06. 28-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 10985/2018 iktatási szám 
alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018.06.25. napja 11:00 óráról 2018. 07. 06. napja 11:00 
órára változott. 

- A felhívás III.1.2. pontjában szereplő pénzügyi gazdasági alkalmassági szempontban (P.2.) 
szereplő árbevétel összege elütés miatt pontosításra került. 

 
Az NFP Kft. 2018. október 11-én érkezett tájékoztatása alapján a bontási eljárás lebonyolítására 2018. 
július 06-án került sor. 
2018.09.03-án az Ajánlattevőket felhívták az ajánlati kötöttségük fenntartására. 
2018.09.07-én az Ajánlattevők részére hiánypótlási felhívás, indokláskérés, és tájékoztatás számítási 
hibáról tárgyú dokumentum került megküldésre. 
2018.09.12-én a közbeszerzéssel kapcsolatosan Előzetes Vitarendezési Kérelem érkezett, amely még 
aznap az NFP Kft. részéről megválaszolásra került. 
2018.09.12-én a hiánypótlási határidő meghosszabbítása került 2018. 09.18. napjára. 
2018.09.18-én ismételt Előzetes Vitarendezési kérelem érkezett, amely még aznap az NFP Kft. részéről 
megválaszolásra került. 
2018.09.26-án a szakértő értékelte szakmailag a hiánypótlásokat. 
2018.10.02-án Bíráló Bizottsági döntés született, amely alapján a Polyduct Zrt. 2018.10.08-án 
mintaedényeket szállított le a Társulás levelezési címére. 
 
2018.10.13-án az NFP Kft. által kijelölt szakértő a mintaedényeket megvizsgálta, és azokat megfelelőnek 
találta. 
 
Az NFP Kft. 2018.10.17-én tájékoztatást küldött az edények beszerzésére indított közbeszerzési eljárás 
előrehaladásáról. A tájékoztatás alapján az eljárásra öt darab ajánlat érkezett, amelyből a Tellus Invictus 
Kft., a Tempel Kft. és az ÖKO-PET RECYCLING Kft. ajánlata érvénytelen volt. 
 
Az érvényes ajánlatot tevő ESE Kft., és a Polyduct Zrt. közül összeségében a legkedvezőbb ajánlatot a 
Polyduct Zrt. tette. 
 
A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft. 
 
Az NFP Kft. által 2018. 10. 17-én megküldésre került a hulladékgyűjtő edények beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás mellékletben csatolt összegzés tervezete, melyben megállapításra került, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a Polyduct Zrt. lett. 
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A szerződés aláírására 2018. november 19-én kerül sor. 
 
A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek 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 

 
5. KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges szemléletformálási 

feladatok ellátása 
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Társulási Tanács a 17/2018. (04. 12.) TT. sz. határozatában a következő döntést hozta: 
 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok 
ellátására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció műszaki/szakmai tartalmát jóváhagyja, és 
felhatalmazza Király László alelnököt arra, hogy a „Konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata” című 
nyilatkozatot aláírja. 
 
Az NFP Kft. tájékoztatása alapján az eljárás megindítására KFF tanúsítvány érkezett. Tekintettel arra, 
hogy a KFF/1074/2018. iktatási számú dokumentumban a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály feltételesen támogatja az eljárást, és felhívta az Ajánlatkérő figyelmét a feltárt hibák javítására, 
ezért 2018. május 23-án hivatalos megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé.  
 
A megkeresésben kértük az NFP Kft.-t, hogy a tanúsítványban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és 
amennyiben azok ellentétesek a közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség 
szerinti módosításáról. 
 
2018. július 02-án a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a mellékletben csatolt KFF-
1074/4/2018 iktatószámú dokumentumával megküldte a feltétellel támogató tartalmú eljárás 
megindítására vonatkozó tanúsítványt. 
 
Tekintettel arra, hogy a KFF a közbeszerzési dokumentumok számos pontjának módosítását kérte az 
Ajánlatkérőtől, 2018. július 03-án a mellékletben csatolt megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé. Kértük, 
hogy a tanúsítványban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és amennyiben azok ellentétesek a 
közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség szerinti módosításáról. 
 
2018. július 09-én a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a mellékletben csatolt KFF-
1074/5/2018 iktatószámú dokumentumával megküldte a feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési 
dokumentumok jóváhagyására vonatkozó tanúsítványt. 
 
Tekintettel arra, hogy a KFF a közbeszerzési dokumentum számos pontjának módosítását kérte az 
Ajánlatkérőtől, 2018. július 10-én a mellékletben csatolt megkereséssel éltünk az NFP Kft. felé. Kértük, 
hogy a tanúsítványban foglalt észrevételeket vizsgálják meg, és amennyiben azok ellentétesek a 
közbeszerzési törvénnyel gondoskodjanak a dokumentációk szükség szerinti módosításáról. 
 
Az NFP Kft. a konzorciumi szerződésben rögzített felhatalmazás alapján gondoskodott a közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
 
A közbeszerzési eljárás a mellékletben csatolt felhívás alapján 2018. 07. 26-án jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben (a továbbiakban: KÉ) a 12894/2018 iktatószám alatt. 
 
A felhívás alapján a bontási eljárásra 2018. 08. 28-án 13:00 órakor került volna sor elektronikusan az 
EKR-ben. 
 
2018. 08. 30-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 15273/2018 iktatási szám 
alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 08. 28. napja 13:00 óráról 2018. 09. 11. napja 11:00 
órára változott. 
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2018. 09. 14-én az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 16241/2018 iktatási szám 
alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 09. 11. napja 11:00 óráról 2018. 09. 25. napja 11:00 
órára változott. 

- A hirdetmény II.2.4. A közbeszerzés ismertetése tárgyú pontban felsorolt elkészítendő 
ajándéktárgyak felsorolásából törlésre került az „egyéb irodai eszköz 2000 db” lehetőség. 

-  A hirdetmény II.2.5. értékelési szempontok 3. pontjában a mentorok szerződés hatálya alatti 
szakmai támogatásának vállalási lehetősége pontosításra került. A módosított felhívásban a „C” 
vállalás törlésre került. 

 
2018. 09. 26-án az NFP Kft. a felhívás helyesbítését tette közzé a KÉ-ben a 17199/2018 iktatási szám 
alatt. 
 
A korrigendummal módosításra került: 

- A tervezett bontási eljárás időpontja 2018. 09. 25. napja 11:00 óráról 2018. 10. 08. napja 11:00 
órára változott. 

- A felhívás III.1.1 ajánlattevő alkalmassági feltételeit rögzítő bekezdése, az alábbi szövegrészelettel 
került kiegészítésre: 
„A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlat-
tevőnek) a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, 
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 
AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az 
erre vonatkozó nyilatkozatot.” 

- A felhívás III.1.2 P.2. ajánlattevő pénzügyi alkalmassági minimum követelményei pontban a 
közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított minimális 74 millió Ft-
os árbevétel 50 milló Ft-ra került mérséklésre. 

- A felhívás III.1.3 P.2. ajánlattevő szakmai alkalmassági minimum követelményei pontban a 
szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek. A minimumkövetelmények 
évben és hónapban is meghatározásra kerültek. 

- A felhívás VI.4.3 értékelési szempontok tárgyú pontban az alábbi súlyszámok kerültek 
megváltoztatásra: 

o  az ár súlyszám nem változott (50 pont), 
o a grafikai elemek kialakításának (nettó Ft) súlyszáma 0,075-ről 0,0899-ra változott, 
o a mentorprogram (nettó Ft) súlyszáma 9,2146-ról 8,8158-ra változott, 
o a média (nettó Ft) súlyszáma 7,5201-ről 8,0933-ra változott, 
o a rendezvények szervezése, általános ismeretterjesztés (nettó Ft) súlyszáma 17,70002-ről 

15,5519-re változott,  
o az ajándéktárgyak készítése (nettó Ft) súlyszáma 4,6150-ről 5,1967-ra változott, 
o a kiadványok, nyomtatott anyagok (nettó Ft) súlyszáma 10,8751-ről 12,2524-ra változott. 

A II.2.7. pontban szereplő a záró kifizetési igénylés benyújtásának a hatályos TSZ alapján jelenleg 
tervezett határideje pontosításra került 2018.12.31-ről 2020.10.01-re. 
A II.2.7. pont az alábbi bekezdéssel egészült ki: 
„23) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) 
bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlat-
tevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.:AD I. kötet, III/20.” 
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A szerződés, keretmegállapodás befejezésének időtartama 2018.12.01-ről 2020.09.01-re változott. 
 
Az ajánlatok bontása 2018.10.08-án lezajlott. 
 
6. KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges tájékoztatás és 

nyilvánosság ellátása 
 
Társulási Tanács az 55/2017. (08. 14.) TT. sz. határozatában a következő döntést hozta: 
 
A Társulási Tanács a PR, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyú tender műszaki leírását 
jóváhagyja és felhatalmazza Király László alelnököt arra, hogy a „Konzorciumi tag jóváhagyó 
nyilatkozat” mellékletet aláírja. 
 
Az NFP Kft. tájékoztatása alapján sablon dokumentáció készül a közbeszerzési tanácsadó által. Felhívás 
és dokumentáció még nem áll rendelkezésre, a közbeszerzési eljárás még nem került megindításra. Az IH 
és a KFF minőségbiztosítási eljárás még nem indult meg. 

 
14./ KEOP C vagyon üzemeltetésének kérdései: 
 
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt vagyonelemeinek 
üzemeltetésbe adása érdekében 2016. július 25-én, valamint 2017. március 02-án a Társulás és a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. között vagyonkezelési szerződés jött létre. 

 
Az 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) 8 § (3) bekezdése alapján az 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
részére kiadott, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A § (1) 
bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a 3700-101/2016. számú megfelelőségi véleményt 2017. április 
20. napján azonnali hatállyal visszavonta. 

 

A Ht. 37/B. §-a alapján a települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló 
hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adják át a Koordináló 
szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, 
önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre 
átadni. 

 

A fentiekre tekintettel a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel megkötésre került 
üzemeltetési szerződéseket közös megegyezéssel megszűntetni, valamint a vagyont az illetékes 
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közszolgáltatóknak a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek és az FBH-NP Nonprofit Kft.-
nek átadni szükséges. 

 
1. A 2016. július 25-én kelt üzemeltetési szerződés vagyonmegosztási javaslata 
 
A 2016. július 25-én kelt üzemeltetési szerződés az alábbi területi hatállyal került megkötésre: 

 

Település 
Lakosságszám  

(fő) 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 5209 

Balástya Község Önkormányzata 3452 

Deszk Község Önkormányzata 3662 

Domaszék Község Önkormányzata 4886 

Ferencszállás Község Önkormányzata 614 

Kelebia Község Önkormányzata 2714 

Kistelek Város Önkormányzata 7156 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 3912 

Klárafalva Község Önkormányzata 504 

Ópusztaszer Község Önkormányzata 2279 

Öttömös Község Önkormányzata 751 

Pusztamérges Község Önkormányzata 1267 

Pusztaszer Község Önkormányzata 1484 

Röszke Község Önkormányzata 3296 

Ruzsa Község Önkormányzata 2553 

Tompa Város Önkormányzata 4614 

 
A 2016. július 25-én kelt üzemeltetési szerződés alapján az alábbi eszközök kerültek a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadásra: 

 
Konténerek edények: 

 

Sorszám Megnevezés Darab Nettó 
egységár (Ft) Összesen (Ft) 

1. 5 m3-es nyitott konténer DIN 
30720 szabvány szerint 46 339 550 15 619 300 
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2. 5 m3-es zárt konténer DIN 30720 
szabvány szerint 58 431 261 25 013 138 

3. 
60 literes EN 840-1 EN 840-5 és 
EN 840-6 szabvány szerinti 
gyűjtőedény  

1 045 10 506 10 978 770 

4. 
120 literes EN 840-1 EN 840-5 és 
EN 840-6 szabvány szerinti 
gyűjtőedény  

4 561 10 497 47 876 817 

5. Házi komposztálók 1 010 14 300 14 443 000 

6. RFID chip 10 123 1 500 15 184 500 

Összesen:     129 115 525 

 
A konténerek és edények a településék között az alábbiak szerint kerültek felosztásra: 

 

Település  házi 
komposztáló 

5 m3-es 
konténer 
nyitott  

5 m3-es zárt 
konténer 

 60 literes 
edény  

120 literes 
edény  

edény 
azonosító 

chip 

Algyő         0 1 663 

Balástya     5 200 0   

Deszk         250 1 134 

Domaszék 450 5 5 300 657 792 

Ferencszállás         0 244 

Kelebia   1 12   0 1 113 

Kistelek   25 25   3100   

Kiszombor   3 1   0 1 449 

Klárafalva         0 164 

Ópusztaszer     3 395 0   

Öttömös         0   

Pusztamérges     2   0 436 

Pusztaszer 60       0   

Röszke   5 5 150 554 1 123 

Ruzsa 500 7     0 490 

Tompa         0 1 515 

 1 010 46 58 1 045 4 561 10 123 

 
Gépjárművek: 
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Sorszám Gyártmány, típus Alvázszám Frsz. Nettó 
egységár (Ft) 

1. MUT Variopress 211/16,0 - 
MAN TGM 18.290 4x2 BL WMAN18ZZ5FY333701 NKB-100 42 651 168 

2. MUT Variopress 211/16,0 - 
MAN TGM 18.290 4x2 BL WMAN18ZZ7FY333795 NLG-430 42 651 168 

3. 
MUT Variopress 211/22,0 - 
MAN TGS 26.320 6x2-4 
BL 

WMA18SZZ1FP067817 NLG-401 49 620 410 

4. 
MUT Variopress 211/22,0 - 
MAN TGS 26.320 6x2-4 
BL 

WMA18SZZ7FP067904 NLG-404 49 620 410 

Összesen:       184 543 156 

 
Informatikai eszközök: 

 

Sorszám Megnevezés Típus Gyári szám Darab Nettó 
egységár (Ft) Összesen (Ft) 

1. 
RFID chip 
azonosító 
rendszer 

BinControl LF 0204 150031 1 3 520 832 3 520 832 

2. 
RFID chip 
azonosító 
rendszer 

BinControl LF 0205 150032 1 3 520 832 3 520 832 

3. 
RFID chip 
azonosító 
rendszer 

BinControl LF 0206 150033 1 3 520 832 3 520 832 

4. 
RFID chip 
azonosító 
rendszer 

BinControl LF 0207 150034 1 3 520 832 3 520 832 

5. Kézi leolvasó 
egység 

M3 SKY (7500)-
NWSCBPR-BG-1D-
AN1 

353227027595273 1 345 000 345 000 

6. 

Címtisztított 
geokódolt 
adatbázis, 
járattervek 

nr. nr. 1 4 776 465 4 776 465 

Összesen:         19 204 791 

 
Az FBH-NP Nonprofit Kft. jelenleg az alábbi településeken látja el a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokat: 

 
- Domaszék Nagyközség 
- Kistelek Város 
- Öttömös Község 
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- Pusztamérges Község 
- Ruzsa Község 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jelenleg az alábbi településeken látja el a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat: 

 
- Algyő Nagyközség 
- Balástya Község 
- Deszk Község 
- Ferencszállás Község 
- Kelebia Község 
- Kiszombor Nagyközség 
- Klárafalva Község 
- Ópusztaszer Község 
- Pusztaszer Község 
- Röszke Község 
- Tompa Város 

 
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatói státuszának 
megszűnését követően a vagyont az alábbiak szerint javaslom megosztani: 

 
a, A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülő vagyonelemek: 

 

Sorszám Megnevezés Darab 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

1. 
5 m3-es nyitott konténer 
DIN 30720 szabvány 
szerint 

37 339 550 12 563 350 

2. 
5 m3-es zárt konténer 
DIN 30720 szabvány 
szerint 

32 431 261 13 800 352 

3. 

60 literes EN 840-1 EN 
840-5 és EN 840-6 
szabvány szerinti 
gyűjtőedény  

300 10 506 3 151 800 

4. 

120 literes EN 840-1 
EN 840-5 és EN 840-6 
szabvány szerinti 
gyűjtőedény  

3 757 10 497 39 437 229 

5. Házi komposztálók 950 14 300 13 585 000 

6. RFID chip 1 718 1 500 2 577 000 

7. 

MUT Variopress 
211/16,0 - MAN TGM 
18.290 4x2 BL (NKB-
100) 

1 42 651 168 42 651 168 

8. MUT Variopress 
211/16,0 - MAN TGM 
18.290 4x2 BL (NLG-

1 42 651 168 42 651 168 
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Sorszám Megnevezés Darab 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

430) 

9. 

MUT Variopress 
211/22,0 - MAN TGS 
26.320 6x2-4 BL (NLG-
401) 

1 49 620 410 49 620 410 

10. RFID chip azonosító 
rendszer gysz.: 150033 1 3 520 832 3 520 832 

11. RFID chip azonosító 
rendszer gysz.: 150034 1 3 520 832 3 520 832 

12. RFID chip azonosító 
rendszer gysz.: 150031 1 3 520 832 3 520 832 

13. 
Kézi leolvasó egység 
(gysz: 
353227027595273) 

1 345 000 345 000 

14. Címtisztított geokódolt 
adatbázis, járattervek 1 3 152 467 3 152 467 

Összesen: 234 097 440 

 
b, Az FBH-NP Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülő vagyonelemek: 

 

Sorszám Megnevezés Darab 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

1. 
5 m3-es nyitott konténer 
DIN 30720 szabvány 
szerint 

9 339 550 3 055 950 

2. 
5 m3-es zárt konténer 
DIN 30720 szabvány 
szerint 

26 431 261 11 212 786 

3. 

60 literes EN 840-1 EN 
840-5 és EN 840-6 
szabvány szerinti 
gyűjtőedény  

745 10 506 7 826 970 

4. 

120 literes EN 840-1 EN 
840-5 és EN 840-6 
szabvány szerinti 
gyűjtőedény  

804 10 497 8 439 588 

5. Házi komposztálók 60 14 300 858 000 

6. RFID chip 8 405 1 500 12 607 500 

7. MUT Variopress 211/22,0 
- MAN TGS 26.320 6x2-4 

1 49 620 410 49 620 410 
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BL (NLG-404) 

8. RFID chip azonosító 
rendszer gysz.: 150032 1 3 520 832 3 520 832 

9. Címtisztított geokódolt 
adatbázis, járattervek 1 1 623 998 1 623 998 

Összesen: 98 766 034 

 
2. A 2017. március 02-án kelt üzemeltetési szerződés vagyonmegosztási javaslata 
 
A 2017. március 02-án kelt üzemeltetési szerződés az alábbi területi hatállyal került megkötésre: 

 

Település 
Lakosságszám  

 (fő) 

Öttömös Község Önkormányzata 751 

Pusztamérges Község Önkormányzata 1267 

Ruzsa Község Önkormányzata 2553 

 
A 2017. március 02-án kelt üzemeltetési szerződés alapján az alábbi eszközök kerültek a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadásra: 

 
Sorszám Megnevezés Darab Nettó egységár (Ft) Összesen (Ft) 

1. Multiliftes fedeles konténer 27 m3-es 1 2 489 304 2 489 304 

2. Nyitott multiliftes konténer 12 m3-es 1 1 473 930 1 473 930 

3. 4 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint 1 302 429 302 429 

4. 7 m3-es fedeles konténer DIN 30720 szabvány szerint 1 541 533 541 533 

5. MUT Variopress 211/22,0 - MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 
(NKB-090) 1 49 620 410 49 620 410 

6. RFID chip azonosító rendszer gysz.: 150026 1 3 520 832 3 520 832 

7. Gépjármű tömegmérő rendszer (gysz.: TMH5-1550001) 1 6 300 300 6 300 300 

Összesen:     64 248 738 

 
Az FBH-NP Nonprofit Kft. jelenleg az alábbi településeken látja el a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokat: 

 
- Öttömös Község 
- Pusztamérges Község 
- Ruzsa Község 
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A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatói státuszának 
megszűnését követően a vagyont az alábbiak szerint javaslom megosztani: 

 
a, Az FBH-NP Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülő vagyonelemek: 

 
Sorszám Megnevezés Darab Nettó egységár (Ft) Összesen (Ft) 

1. Multiliftes fedeles konténer 27 m3-es 1 2 489 304 2 489 304 

2. Nyitott multiliftes konténer 12 m3-es 1 1 473 930 1 473 930 

3. 4 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint 1 302 429 302 429 

4. 7 m3-es fedeles konténer DIN 30720 szabvány szerint 1 541 533 541 533 

5. MUT Variopress 211/22,0 - MAN TGS 26.320 6x2-4 BL 
(NKB-090) 1 49 620 410 49 620 410 

6. RFID chip azonosító rendszer gysz.: 150026 1 3 520 832 3 520 832 

7. Gépjármű tömegmérő rendszer (gysz.: TMH5-1550001) 1 6 300 300 6 300 300 

Összesen:     64 248 738 

 
A vagyonmegosztási javaslatot a Társulási Tanács a 34/2018. (06. 28.) TT számú határozatával fogadta 
el. 
 
Jelenleg a közbeszerzési dokumentációk összeállítása van folyamatban. 
 
 
Kérem a beszámoló szíves elfogadását. 
 
 
Szeged, 2018. november 29. 
 

 
Tisztelettel: 

 
          Lukács Attila  
             ügyintéző 


