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5207-2/2020.                                                  Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium 

Üi.: dr. Tóth Tibor                                                  szabadon felhasználható pénzeszközével 

                                                                          kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében hozott 40/2020. (III. 11.) rendeletével Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Felsőzsolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Felsőzsolca város polgármesterének  

69/2020. (VI. 15.) határozata 

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható 

pénzeszközével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Felsőzsolca Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a 

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével kapcsolatos 

döntés meghozatala tárgyában az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Felsőzsolca Város Polgármestereként, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagja a 

határozat 1. mellékletét képező szavazólapon döntök arról, hogy a Miskolc Térségi 

Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 830.000.00 Ft szabadon felhasználható 

pénzeszköze a 3. mellékletben szereplő határozati javaslat a 4. melléklet szerinti, 

lakosságszám arányosan felosztásra kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó 

települések között. A pénzeszközt az önkormányzat elsősorban településüzemeltetési célokra 

használhatja fel.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

2. Felsőzsolca Város Polgármestereként, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagja, 

hozzájárulásomat adom a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 

830.000.000 Ft szabadon felhasználható pénzeszköznek a 3. mellékletben szereplő határozati 

javaslat a 4. melléklet szerinti felosztás alapján történő kifizetéséhez. 

  

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    azonnal 
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3. Felsőzsolca Város Polgármesterként felkérem Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, 

hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, hogy a 

830.000.000 Ft szabad felhasználású pénzeszköz a 3. mellékletben szereplő határozati javaslat 

a 4. melléklet szerint szerinti felosztás alapján a vagyonközösség bankszámlájáról átutalásra 

kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok részére. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

4. Felsőzsolca Város Polgármestereként kijelentem, hogy a határozat 1-3. pontjaiban 

meghozott döntések hatályosulása feltételének tekintem, hogy a vagyonközösségben részt 

vevő valamennyi önkormányzat és a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 

ugyanezeket a döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére megküldésre kerüljön.  

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Felsőzsolca, 2020. június 15. 

 

                                                            

                                                                                         Szarka Tamás 

                                                                                           polgármester  

 

 

 

Ellenjegyző: 

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének VII/1. pontja alapján a jegyzőt helyettesítő 

 

 

 

           dr. Kakas Zoltán 

       hatósági osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 



 

 

1. melléklet 

 

Szavazólap 

határozati javaslat: 

2020/…/…./ ESZ/..... határozat 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközének 

felosztása 

 

1. A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa jóváhagyja, hogy Miskolc Térségi 

Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 830.000.000 Ft szabadon felhasználható 

pénzeszköze lakosságszám arányosan felosztásra és kifizetésre kerüljön a határozati javaslat 

melléklete szerint. 

 

Felelős:   Konzorcium Tanács elnöke 

Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

2. A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú 

Város Polgármesterét, hogy a 3. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén 

gondoskodjon arról, hogy a 830.000.000 Ft szabadon felhasználható pénzeszköz a határozati 

javaslat melléklete szerinti felosztás alapján a vagyonközösség bankszámlájáról átutalásra 

kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok részére. 

 

Felelős:    Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

Végrehajtásért Felelős:  Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

3. Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa megállapítja, hogy a határozat 1-2. 

pontjaiban meghozott döntések hatályosulása feltételének tekintik, hogy a 

vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat a szabadon felhasználható 

pénzeszköze felosztással kapcsolatos döntését meghozza és a határozat kivonata Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljön.  

 

Felelős:    Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

Határidő:   azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatos döntést: 

Elfogadom: 

   IGEN      NEM 

(A szavazásra jogosult tag szavazata, dátummal, aláírással és bélyegző lenyomattal ellátva.) 

 

 

Felsőzsolca, (helyiség) 2020. június hó 15. nap 

        

 

                                                                 Felsőzsolca Város Önkormányzata 

                                                                               Szarka Tamás 

                                                                                 polgármester  
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2. melléklet 

 

Ügyiratszám: 808.606/2020. 

 

ELŐTERJESZTÉS A MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM KONZORCIUMI 

TANÁCSÁNAK ÍRÁSBELI DÖNTÉSHOZATALÁRA 

 

Tárgy:  Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

 

Tisztelt Konzorciumi Tanács! 

 

A miskolci regionális hulladékgazdálkodási program megvalósítására és a települési 

szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése érdekében 2004. évben Miskolc és további 

36 települési önkormányzat létrehozta a Miskolc Térségi Konzorciumot. A Miskolc Térségi 

Konzorcium a korábbi közszolgáltatókkal (AVE Miskolc Kft., MIREHUKÖZ Nonprofit Kft.) 

közszolgáltatási és üzemeltetési szerződéseket kötött. A Konzorcium az említett 

szerződésekből származó bérleti díj bevételekből a Konzorciumot alkotó települési 

önkormányzatok által is használt Hejőpapi közigazgatási területén lévő hulladéklerakó 

jövőbeni bezárásához a vonatkozó törvényi előírások alapján rekultivációs és monitoring 

tartalékot képezett.  

A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó 37 települési önkormányzat megalapította a Regihu-

Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Kft.-t, amely jelenleg is üzemelteti a Hejőpapi 

Regionális Hulladéklerakót. A gazdasági társaság 11/2018. (III.19.) számú határozatával 

elfogadta azt a hosszú távú Üzleti Tervét, amely tartalmazza Hejőpapi Regionális 

Hulladéklerakó rekultivációs céltartalék-képzését is. Erre tekintettel a Miskolc Térségi 

Konzorciumot nem terheli semmilyen tartalékképzési kötelezettség.  

A hulladékgazdálkodási integráció megvalósítása céljából a Miskolc Térségi Konzorcium és a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között a 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyon egységes és hatékony 

működtetésének, hasznosításának és nyilvántartásának biztosítása, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása és a közfeladat-ellátás feltételeinek 

megteremtése érdekében bérleti szerződés jött létre.  

 

A Konzorcium által az elmúlt években elfogadott Gördülő Fejlesztési Terveiben jóváhagyott 

beruházásainak köszönhetően folyamatos volt az eszközök, berendezések, hulladékudvarok 

állagmegóvása, karbantartása és fejlesztése. A Miskolc Térségi Konzorcium a megvalósított 

projektek és fejlesztések révén korszerű eszközállománnyal rendelkezik, amellyel a 

közszolgáltató folyamatosan és hatékonyan biztosítani tudja a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátását.  

 

Tekintettel arra, hogy a Konzorcium tulajdonát képező eszközök működőképessége, 

fenntartása biztosított, valamint a Konzorciumot a fentiekben kifejtettek szerint nem terheli 

tartalékképzési kötelezettség, ezért javaslatot teszek a Tisztelt Konzorciumi Tanácsnak arra, 

hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megfizetésre 

került bérleti díj, valamint a korábbi években felhalmozódott bérleti díjak alapján 

rendelkezésre álló szabadon felhasználható pénzeszköz, melynek összege 830.000.000 Ft, 

kerüljön lakosságszám arányosan felosztásra a Konzorcium tagjai között. A Konzorcium 

tagönkormányzatait megillető összegeket a határozati javaslat melléklete tartalmazza.   
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A Miskolc Térségi Konzorcium rendelkezésére álló szabadon felhasználható pénzeszközének 

felosztása a Konzorciumi Szerződésben rögzítésre került alapcélok sérelme nélkül 

biztosítható, valamint a Konzorcium további működését és a jóváhagyott fejlesztéseit sem 

veszélyezteti. 

 

A Konzorciumi Szerződés és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 § (2) 

bekezdés a) pontja értelmében mind a Konzorciumi Tanács, mind pedig valamennyi társult 

önkormányzat egyhangú döntése szükséges ahhoz, hogy a tagönkormányzatok osztatlan 

közös tulajdonában álló, az önkormányzatokat megillető összeg kifizetésre kerüljön. Ezeket a 

döntéseket szükséges minél hamarabb meghozni, ezért indokolt a Konzorcium Szerződésben 

biztosított írásbeli szavazás elrendelése.  

A Konzorciumot alkotó tagönkormányzatoknak a tárgyban jelzett, szabad pénzeszköz 

felosztásával kapcsolatos döntéseinek meghozatala folyamatban van. A Konzorcium tagjait 

megillető összeg valamennyi önkormányzat döntésének meghozatalát követően kerül 

elutalásra, melyről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Konzorcium vezetője 

gondoskodik.  

Kérem a Tisztelt Konzorciumi Tanácsot, hogy az írásbeli szavazás szabályai szerint 

szíveskedjenek megküldeni szavazatukat. 

 

Miskolc, 2020. június „.…” 

 

                Veres Pál  

                   elnök 
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3. melléklet 

 

Határozati javaslat 

 

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 

Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközének 

felosztása 

 

 

1. A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa jóváhagyja, hogy Miskolc Térségi 

Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 830.000.000 Ft szabadon felhasználható 

pénzeszköze lakosságszám arányosan felosztásra és kifizetésre kerüljön a határozati javaslat 

melléklete szerint. 

 

Felelős:   Konzorcium Tanács elnöke 

Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

 

2. A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú 

Város Polgármesterét, hogy a 3. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén 

gondoskodjon arról, hogy a 830.000.000 Ft szabadon felhasználható pénzeszköz a határozati 

javaslat melléklete szerinti felosztás alapján a vagyonközösség bankszámlájáról átutalásra 

kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok részére. 

 

Felelős:    Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

Végrehajtásért Felelős:  Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

3. Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa megállapítja, hogy a határozat 1-2. 

pontjaiban meghozott döntések hatályosulása feltételének tekintik, hogy a 

vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat a szabadon felhasználható 

pénzeszköze felosztással kapcsolatos döntését meghozza és a határozat kivonata Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljön.  

 

Felelős:    Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

Határidő:   azonnal 

 

 


