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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények:  
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. júniusában KEOP-1.1.1/C pályázati kódszámmal új pályázati 
felhívást jelentetett meg a hulladékgazdálkodási eszközfejlesztési céllal önkormányzatok és társulások 
részére.  
A kiemelkedően magas – legfeljebb 95%-os - támogatási intenzitás mellett Társulásunk pályázat 
benyújtása mellett döntött. A pályázati dokumentációt és a pályázatban szereplő eszközök 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációt ajánlatkérési eljárásokat követően kiválasztott 
mérnöki iroda és hivatalos közbeszerzési tanácsadó állította össze, a pályázat elkészítéséhez szükséges 
adatokat a REMONDIS Dabas Kft. és a REMONDIS OKÖT Kft. biztosította. A pályázat benyújtásra 
került 2013. július végén, a hiánypótlási és szakmai tisztázó kérdéseket követően a Társulás pályázatát 
támogatásra érdemesnek minősítették 95%-os támogatási intenzitás mellett a K-2014-KEOP-
1.1.1/C/13.-0213756/173 iktatószámú támogató levélben, a Támogatási Szerződés megkötésére a 
Kormány 2014. december 30-i támogatói döntését követően 2015. február 16-án került sor. 
 
1. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 pályázat bemutatása  
 
A projekt keretében kiépítésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtéshez szükséges infrastruktúra, az 
alábbiak szerint: beszerzésre kerül egy kéttengelyes, 16 m3-es darus gyűjtőjármű daruval, valamint 
13 500 db 120 literes és 200 db 1100 literes gyűjtőedény a lakosságnál és az intézményeknél keletkező 
papír, kompozit, fém és műanyag hulladékok begyűjtésére. (A zöldhulladékok gyűjtése házhoz menő 
jelleggel csak idényben, kampányszerűen, zsákos formában tervezett.) 
 
A szelektíven begyűjtött papír, kompozit, fém és műanyag hulladékok újrahasznosításra történő 
előkészítése érdekben egy 1850 t/év kapacitású mobil válogatósor (bálázóval együtt) kerül kialakításra 
a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központban. 
 



Szintén a Dabasi Központban egy 20 lábas konténer elhelyezésével újrahasználati központot hoznak 
létre a még használható állapotú ruhanemű, bútor és elektronikai berendezések hulladékká válásának 
megelőzése céljából. 
 
A lerakó működtetésének költséghatékonyságát egy korszerű kompaktor beszerzésével növelik. 
 
A hulladékgyűjtés és –kezelés informatikai fejlesztését pedig a vállalatirányítási rendszer 
fejlesztésével és gyűjtőjárat-optimalizálással biztosítják. 
 
A hulladékkeletkezés megelőzése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása érdekében a 
projekt keretében átfogó ismeretterjesztő, tudatformáló kampány tervezett. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a REMONDIS OKÖT Kft. az üzemeltetési jog 
ellenértékeként megfizetendő koncessziós szerződés alapján, illetve NFM Önerő támogatás.  
 
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt kiegészítő elemei 
 
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére 
vonatkozóan többlet támogatási kérelmet nyújtott be a KEOP Irányító Hatósághoz 2015. április 14-én. 
A kérelem elbírálását követően a Magyar Közlöny 76/2015-ik számában megjelent A Kormány 
1362/2015. (VI. 3.) Korm. határozata a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú 
(„Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0028 azonosító számú („Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című) projektek támogatásának növeléséről. A kérelmezett támogatási összeg 
290.700.000,-Ft volt, figyelemmel a projekt hatályos támogatási intenzitására (95%). A kiegészítő 
projektelemek 4 db új hulladékgyűjtő gépjármű, egy rakodógép, 5000 db házi komposztáló és az ezen 
eszközök beszerzéséhez szükséges jogi lebonyolítói feladatokra terjedt ki.  
 
1. táblázat: A KEOP-1.1.1/C pályázat pénzügyi terve (alapprojekt és kiegészítő projekt) 
 



 
 
A projekt megvalósításához szükséges önerő: 
 
Teljes névleges önerő (5%) (Ft) 36 626 000 
Elnyert NFM támogatás (Ft) 18 937 500 
Ténylegesen szükséges önerő (Ft) 17 688 500 
 
A ténylegesen szükséges önerőt az NFM Önerő felhasználását követően az NHSZ OKÖT Kft-vel 
megkötésre kerülő közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés alapján fizetendő koncessziós díj fedezi.  
 
2. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendők 
 
A KEOP-1.1.1/C pályázati felhívás részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon 
kötelező mellékleteiben a következő szerepel:  
 
A pályázatra vonatkozó előírások alapján az NFM részére, mint a pályázatot felügyelő állami 
szerv részére szükséges megküldeni: „A társulás, továbbá a projektben érintett valamennyi 
települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.” 
 
Figyelemmel a 2012. évi CLXXXV Tv. által indukált változásokra, az üzemeltetési koncepció csak 
2015-ben készült el, mely jelen előterjesztés 3. fejezetében kerül ismertetésre. 
 

Eszköz Mennyiség (db) Egységár (Ft) Összesen (Ft)

Gyűjtő járművek
Kéttengelyes16 m3-es tömörítőlapos 1 52 275 000 52 275 000

Előkezelés
Mobil válogatósor 1 54 280 000 54 280 000

Informatika
Vállalatirányítás 1 6 000 000 6 000 000
Járatoptimalizálás 1 4 000 000 4 000 000

Lerakó kihasználtság növelés
Kompaktor 1 139 000 000 139 000 000

Edények
Gyűjtőedények 120 literes 13 500 8 990 121 365 000
Gyűjtőedények 1,1 m3-es 200 81 500 16 300 000
Újrahasználati konténer 20' 1 2 300 000 2 300 000

Görgős tehergépjármű pótkocsival és daruval 
szelektív gyűjtőszigetekhez, intézményi 
konténerszállításhoz

1 62 000 000 62 000 000

3 tengelyes tömörítőlapos 20 m3-es tehergépjármű 2 49 500 000 99 000 000

Kéttengelyes kétkaros konténerszállító 1 41 000 000 41 000 000
Rakodógép 1 27 000 000 27 000 000
Komposztláda min. 400 literes 5000 15 000 75 000 000
Közbeszerzési lebonyolítása kiegészítő 
projektelemek

1 2 000 000 2 000 000

Összesen 701 520 000

Kiegészítő szolgáltatások Költség (Ft)

RMT + CBA 3 000 000
Közbeszerzési szakértő előkészítés 1 000 000
Közbeszerzési szakértő megvalósítás 2 000 000
Szemléletformálás 19 000 000
Kötelező tájékoztatás 3 000 000
Projekt management 3 000 000

Mindösszesen 732 520 000



2.1 A megvalósíthatósági tanulmányhoz (MT) felhasznált adatok 
 
A megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítéséhez az adatokat a REMONDIS Dabas Kft., a 
REMONDIS OKÖT Kft. és a Társulás munkaszervezete biztosította az Önkormányzatok nevében, az 
MT-ben szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a pályázatot műszaki, pénzügyi és általános 
szakmai bírálati szempontok alapján támogatásra érdemesnek minősítették.  
 
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a KEOP-
1.1.1/C/13 konstrukció megvalósításának koncepcionális előkészítésére vonatkozó döntéseket hozott. 
Az alábbiakban kerül ismertetésre a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési koncepciója.  
 
 
3. Üzemeltetési koncepció: 
 
 
I. A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés tervezetének jóváhagyása: 
 
A Társulási Tanács által meghozott döntések keretében a Társulás tagjai a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseik megszűntetését, valamint új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó koncepciót fogadtak el, figyelemmel arra is, hogy a 
Társulásban résztvevő önkormányzatok számára elengedhetetlen, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 
azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás alapján megvalósuló eszközök üzemeltetése, 
valamint a közszolgáltatás megszervezése tekintetében olyan egységes feltételrendszert alakítsanak ki, 
amely összhangban áll az előírásokkal. 
 
Tekintettel továbbá arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), 
és a végrehajtására hivatott jogszabályok rendelkezései alapján a közszolgáltatással érintett 
hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése is közszolgáltatási tevékenység, és a Ht. alapján csak egy 
közszolgáltatási szerződés köthető, a Dabas és Térsége Társult települések Regionális Hulladéklerakó 
Tulajdonközösséget képező, és a Társulásban tag önkormányzatok a lerakó üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés megszűntetését vállalták, annak érdekében, hogy lehetővé váljon valamennyi 
közszolgáltatási tevékenység ellátására – így a Társulás települései által igénybe vett dabasi lerakó 
üzemeltetésére is – egy közszolgáltatási szerződés megkötése.  
 
Emellett a Társulás a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretében megvalósuló vagyon egységes 
üzemeltetésének, a Társulás tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közszolgáltatás 
keretében történő hasznosításának, és a projekt fenntarthatóságának biztosítását vállalta. Tehát a 
pályázat keretében megvalósuló vagyon üzemeltetése (hasznosítása) is a tagönkormányzatok részére 
közfeladatot ellátó közszolgáltató kötelezettségét kell, hogy képezze. Az üzemeltetési koncepciónak 
megfelelően a közszolgáltatóval szemben arányos koncessziós díj fizetési kötelezettség kerül előírásra 
a közszolgáltatási szerződésben. 
 
A dabasi lerakó üzemeltetését és a KEOP-1.1.1/C/13 keretében megvalósuló vagyon üzemeltetését 
(hasznosítását) a gyűjtés, szállítási, kezelési feladatokat mindezek alapján egy közszolgáltatási 
szerződésben kell rendezni. 
 
Kiemelendő, hogy a Társulás valamennyi tagja – kivéve Kakucs Község Önkormányzatot – 
tulajdonostárs a Dabas és Térsége Társult települések Regionális Hulladéklerakó 
Tulajdonközösségben, továbbá tag az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságban. Mindezekre tekintettel azon Önkormányzatok, melyek tulajdonosok a dabasi 
lerakóban, és az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-ben és egyben a társulás tagjai, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 9.§ (1) bekezdés kb) pont alapján (ún. in house tényállás 
keretében) jogosultak kijelölni az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-t közszolgáltatási feladatok ellátására 
öt év határozott időtartamra, mely alapján mind a lerakó üzemeltetését, mind a gyűjtés, szállítási 



feladatokat, mind pedig a KEOP-1.1.1/C/13 projekt kapcsán megvalósuló eszközök üzemeltetésére 
kijelölhető, vele az egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, valamennyi szükséges 
feltételre kiterjedően közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megköthető. Tekintettel arra, hogy a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló vagyon a Társulás 
tulajdonába kerül, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben megvalósuló 
vagyonelemek hasznosításának, bérbe adásának feltételeire vonatkozó szerződéses rendelkezéseket a 
Társulás és a közszolgáltató között jönnek létre. Ennek megfelelően a pályázat keretében megvalósuló 
vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések a közszolgáltatási szerződés önálló elválaszthatatlan 
mellékletében szerepelnek, a közszolgáltatási szerződéssel egységet alkotva. 
 
Tekintettel továbbá arra, hogy jelenleg az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. látja el a gyűjtési, szállítási 
feladatokat, valamennyi olyan önkormányzat számára, amelyek tulajdonosok a dabasi lerakóban, és az 
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-ben és egyben a társulás tagjai is, ezen önkormányzatok esetében a 
gyűjtési, szállítási feladatokra vonatkozó szerződés közös megegyezéses megszűntetése, és az új 
közszolgáltató kijelölése, az új közszolgáltatási szerződés megkötése összehangolható. Figyelemmel 
továbbá arra, hogy valamennyi kijelölésre jogosult önkormányzat tulajdonos a dabasi lerakóban, az 
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-vel jelenleg fennálló üzemeltetési szerződés megszűnésének ideje is 
összehangolható az új közszolgáltatási szerződés megkötésével, amely a fentiek alapján immáron a 
dabasi lerakó üzemeltetésére is ki kell, hogy terjedjen, tekintettel arra, hogy egy közszolgáltatási 
szerződés köthető, amelynek valamennyi közszolgáltatási feladat ellátására ki kell terjednie. Az NHSZ 
OKÖT Nonprofit Kft kijelölése folytán az üzemeltetés folytonosságára tekintettel az üzemeltetési 
szerződés megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek kezelhetők, így a dabasi lerakóra jelenleg 
fennálló üzemeltetési szerződés alapján az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft által befizetett bérleti díj 
időarányos része az új közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltatót terhelő kötelezettségek körében 
rendezhető, elszámolható A dabasi lerakó üzemeltetésének folytonosságára tekintettel továbbá a 2012. 
évi CLXXXV Tv. (röviden Ht.) (korábban a Hgt.) rendelkezései alapján kötelező tartalékképzési 
kötelezettség teljesítése is folytonos maradhat, a közszolgáltató teljesítheti tovább az előírt 
tartalékképzési kötelezettséget. 
 
A jelen előterjesztés, valamint az üzemeltetési koncepció alapján a Társulás Elnöke gondoskodott a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének előkészítéséről, melyet jelen 
előterjesztés 1. számú mellékleteként a Képviselő-testület elé terjeszt. A Társulás felhívja a figyelmet 
arra, hogy a közszolgáltatási szerződés érvényességéhez valamennyi az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-
ben részes önkormányzat határozata szükséges. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási 
szerződés 1. számú mellékletének - mely a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben 
megvalósuló vagyon hasznosításával (üzemeltetésével) kapcsolatos feltételeket rögzíti – aláírására a 
Társulási Tanács elnökét hatalmazza fel. 
 
Rögzítendő, hogy Kakucs, aki nem tagja az az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-nek és nem tulajdonos a 
dabasi lerakóban az üzemeltetési koncepcióban vállaltak szerint köteles eljárni, melynek keretében 
biztosítja a Kakuccsal szerződött közszolgáltató által az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. kötelező 
alvállalkozóként történő bevonását, a KEOP 1.1.1/C projekt keretében megvalósuló eszközök 
üzemeltetésére (hasznosítására) vonatkozó feladatok ellátására, a KEOP vagyon egységes üzemeltetés 
megvalósítása érdekében. 
 
 
II. Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása a 
KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció keretében elnyert pályázat keretében megvalósuló vagyon 
egységes üzemeltetésére tekintettel 
 
Tekintettel továbbá arra, hogy a KEOP-1.1.1/C projektben beszerzésre kerülő eszközök tulajdonjoga a 
Társulást illeti a Társulás tagjai egyetértettek abban, hogy a Társulási Megállapodás módosítása a 
KEOP-1.1.1/C konstrukció keretében megvalósuló vagyonra tekintettel indokolt, és szükséges, 
figyelemmel arra, hogy a pályázat keretében megvalósuló vagyon egységes üzemeltetésének, a 



Társulás tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közszolgáltatás keretében történő 
hasznosításának biztosítása szükséges. 
 
A tagok ennek érdekében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében 
megvalósuló vagyon üzemeltetésével kapcsolatban a Társulási Megállapodás keretei között rögzítik az 
üzemeltetési koncepcióval összhangban, hogy 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 
projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a mindenkor hatályos 
jogszabályi feltételeknek és előírásoknak megfelelően üzemeltetik, tartják fenn, hasznosítják, 
illetőleg adják használatba, üzemeltetésbe.  

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 
projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyakat a Társulás 
tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására hasznosítják, 
adják üzemeltetésbe. Ennek megfelelően a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a  
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekben megvalósuló a közszolgáltató 
részére átadható vagyontárgyak használatának, üzemeltetésének (hasznosításának) kizárólagos 
jogát a tagönkormányzatok számára hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat 
érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdálkodó szervezet 
részére biztosítják, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében. 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltató részére átadható a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0028 azonosító számú projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyak 
használatának, üzemeltetésének (hasznosításának) kötelezettségét a tagönkormányzat által 
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben előírják. 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 
projektekben megvalósuló vagyon részét képező a közszolgáltató részére átadható 
vagyontárgyak használatát, üzemeltetését (hasznosítását) végző hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezettel szemben, az üzemeltetési 
(hasznosítási) jog ellenértékeként, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú 
projektekben megvalósuló vagyon részét képező vagyontárgyak használatára, üzemeltetésére 
(hasznosítására) vonatkozó szerződésben díjat (koncessziós díj, üzemeltetési jog ellenértéke) 
határoznak meg, amely a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt során az 
önkormányzatok részéről teljesítendő önrész és az áfa-finanszírozás fedezésére fordítható.  

- rögzítik, hogy a koncessziós díj meghatározása során figyelembe veszik a dabasi lerakóban 
(Dabas külterület 0108/2Hrsz.) tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatokat a 2003. 
december 17. napján az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (Cg.13-09-095819, székhely: 2370 Dabas, Szent István út 133.; korábbi nevén: 
Rethmann-OKÖT Kft) megkötött szerződés megszűnésére tekintettel terhelő esetleges bérleti 
díj visszafizetési kötelezettséget. 

- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt 
keretében megvalósuló vagyon használatának, üzemeltetésének (hasznosításának) feltételeit 
olya módon határozzák meg, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt 
fenntarthatósága a pályázatban megadott költség-haszon elemzés előírásainak megfelelően 
biztosított legyen.   

 
Emellett a Társulás tagönkormányzatai rögzítik, hogy a kötelezettségek betartására és teljesítésére 
kötelezettséget vállalnak, a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, 
tudomásul veszik, hogy kötelezettségeik megszegéséért a támogatást folyósító szervezetek felé, 
egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak. 
 
Az üzemeltetési koncepció alapján az Elnök gondoskodott a Társulási Megállapodás módosításának 
előkészítéséről. A Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a jelen 
előterjesztés 2. számú mellékeltét képezi, az Elnök a Képviselő-testület elé terjeszti, és felkéri a 
Tagönkormányzat Képviselő-testületét annak jóváhagyására 
 



A Társulási Megállapodás keretei között a fent rögzített kötelezettségvállalásokat a tagok számára 
kötelezővé szükséges tenni. A Társulási Megállapodás módosítása a Mötv. 88 § (2) bekezdése alapján 
a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
alapján történhet meg.    
  



Határozati javaslat: 
 
XYZ [NP1] Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015. (…..) számú határozata 
 
Tárgy:  I. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési koncepciójának jóváhagyása 

II . A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés tervezetének jóváhagyása,  
III. A Társulási Megállapodás módosítása a KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció keretében elnyert 
pályázat keretében megvalósuló vagyon egységes üzemeltetésére tekintettel 

 
XYZ [NP2] Önkormányzat Képviselő-testülete a „I.A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési 
koncepciójának jóváhagyása, II. A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása, valamint III. A Társulási 
Megállapodás módosítása a KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció keretében elnyert pályázat keretében 
megvalósuló vagyon egységes üzemeltetésére tekintettel” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatot megvalósítását támogatja. A KEOP-
1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon 
kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy az Önkormányzat 
által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési 
koncepciót ismerik és elfogadják. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő:  nem releváns 

 
2. Az Önkormányzat „A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása” tárgyú előterjesztésben foglaltat 
elfogadja, az az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés tervezetét jóváhagyja. Az Önkormányzat felhatalmazását adja, 
hogy a Társulási Tanács elnöke a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú 
mellékletét aláírja és a Társulási Tanács soron következő ülésén az Önkormányzatot képviselő 
fél a Társulási Tanácsban azonos határozatot megszavazza. 
 
Az Önkormányzat gondoskodik az NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft-vel fennálló hulladék 
gyűjtési, szállítási, valamint a dabasi hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó 
szerződéseknek az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződéstervezetben a feladatellátás kezdőidőpontjaként megjelölt 
határnapnak megfelelő megszűntetéséről[NP3]. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő[NP4]:  

 
3. A Társulási Tanács a „A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása” tárgyú előterjesztésben foglaltat 
elfogadja, az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja. A Társulási Megállapodás 
módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatokat, hogy 
az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást terjesszék a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  



Jelen határozat kivonatát az Önkormányzat haladéktalanul megküldi scannelt formában a 
feldman.laszlo@dabas.hu e-mail címre az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezeti vezetőjének, továbbá 2 példány hitelesített kivonatot postai úton eljuttatnak a 
Társulás székhelyére.  
 


