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KONZORCIUMI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött: 

 

1. Alsózsolca Község Önkormányzata 

3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138.       

Törzsszám:   

Szavazatszám: 25 

(Lélekszám: 5973) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,025 

Szilágyi László 

Polgármester 

 

2. Aszaló Község Önkormányzata  

3841 Aszaló, Rákóczi u. 87.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 7 

 

 

(Lélekszám: 1879) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,007 

 

Dr. Mészáros Zoltán 

Polgármester 

3. Borsodgeszt Község Önkormányzata  

3426 Borsodgeszt, Fő u. 56.       

     Törzsszám:   

     Szavazatszám: 1 

 

(Lélekszám: 246) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,001 

Tóth Lajos Zoltán 

Polgármester 

4. Bükkaranyos Község Önkormányzata  

3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 100.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 6 

 

(Lélekszám: 1467) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,006 

Nagy Lajos 

Polgármester 

5. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata  

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 5 

 

(Lélekszám: 1212) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,005 

Jámbor Flórián 

Polgármester 

6. Csincse Község Önkormányzata  

3442 Csincse, Mátyás K. u. 48.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 2 

  

(Lélekszám: 562) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,002 

Lőrincz Imre Attila 

Polgármester 

7. Emőd Város Önkormányzata  

3432 Emőd, Vörösmarty M. u. 1-3.       

      Törzsszám:  

      Szavazatszám: 20  

 

(Lélekszám:4895) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,020 

Pocsai Enikő 

Polgármester 

8. Felsőzsolca Város Önkormányzata  

3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 20.      

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 28 

 

(Lélekszám: 6750) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,028 

Dr. Tóth Lajos 

Polgármester 

9. Gelej Község Önkormányzata  

3444 Gelej, Petőfi u. 22. 

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 2 

 

(Lélekszám: 588) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,002 

Demeterné  

Nyeste Erzsébet 

Polgármester 
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10. Harsány Község Önkormányzata  

3555 Harsány, Kossuth u. 67.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 8 

 

(Lélekszám: 2014) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,008 

Szabó Gergely 

Polgármester 

11. Hejőbába Község Önkormányzata  

3593 Hejőbába, Fő u. 39.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 8 

 

(Lélekszám: 1927) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,008 

Juhász Barnabás 

Polgármester 

12. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata  

3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 56.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 4 

 

(Lélekszám: 948) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,004 

Demeterné Zeleni 

Enikő 

Polgármester 

13. Hejőpapi Község Önkormányzata  

3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 5 

 

(Lélekszám: 1119) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,005 

Miskolci Tibor 

Polgármester 

14. Hernádnémeti Község Önkormányzata  

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 36.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 15 

 

(Lélekszám: 3417) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,015 

Dr. Orosz Zsolt 

Polgármester 

15. Igrici Község Önkormányzata  

3459 Igrici, Kossuth u. 57.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 5 

 

(Lélekszám: 1219) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,005 

Kislászló Csaba 

Polgármester 

16. Kisgyőr Község Önkormányzata  

3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 7 

 

(Lélekszám: 1648) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,007 

Kékedi László 

Vilmos 

Polgármester 

17. Kistokaj Község Önkormányzata  

3553 Kistokaj, Széchenyi u, 43.    

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 9 

 

(Lélekszám: 2121) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,009 

Ambrus Gyöngyi 

Polgármester 

18. Mezőcsát Város Önkormányzata  

3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 25 

 

(Lélekszám: 5891) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,025 

Siposné Horváth 

Anita Ágnes 

Polgármester 

19. Miskolc Megyei Jogú Város  

      Önkormányzata 

      3525 Miskolc, Városház tér 8. 

      Törzsszám: 

      Szavazatszám: 700 

(Léleksz:166873) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,700 

Dr. Kriza Ákos 

Polgármester 
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20. Nemesbikk Község Önkormányzata  

3592 Nemesbikk, Petőfi u. 17.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 4 

 

(Lélekszám: 995) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,004 

Bódogh Bertalan 

Polgármester 

21. Ónod Község Önkormányzata  

3551 Ónod, Rákóczi F. u. 64.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 10 

 

(Lélekszám: 2595) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,010 

Tarnóczi József 

Polgármester 

22. Oszlár Község Önkormányzata  

3591 Oszlár, Petőfi S. u. 11/A.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 2 

 

(Lélekszám: 392) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,002 

Tóth Zoltán 

Polgármester 

23. Répáshuta Község Önkormányzata  

3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 2 

 

(Lélekszám: 464) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,002 

Erdős Tamás 

Polgármester 

24. Sajólád Község Önkormányzata  

3572 Sajólád, Ady E. u. 2.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 13 

 

(Lélekszám: 3095) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,013 

Pozbai Zoltán 

Polgármester 

25. Sajóörös Község Önkormányzata  

3586 Sajóörös, Jókai u. 2.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 6 

 

(Lélekszám: 1349) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,006 

Szabó Gábor 

Polgármester 

26. Sajópálfala Község Önkormányzata  

3714 Sajópálfala, Dózsa Gy. u.1.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 3 

 

(Lélekszám: 727) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,003 

Fekete Zoltán 

Polgármester 

27. Sajópetri Község Önkormányzata  

3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 6 

 

(Lélekszám: 1515) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,006 

Debreczeni Balázs 

Polgármester 

28. Sajósenye Község Önkormányzata  

3712 Sajósenye, Petőfi u. 14.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 2 

 

(Lélekszám: 446) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,002 

Takács István 

Polgármester 

29. Sajószöged Község Önkormányzata  

3599 Sajószöged, Ady u. 71.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 9 

 

(Lélekszám: 2265) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,009 

Dr. Gulyás Mihály 

Polgármester 
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30. Szakáld Község Önkormányzata  

3596 Szakáld, Aradi u. 4.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 2 

 

(Lélekszám: 519) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,002 

Dr. Barnóczki Károly 

Polgármester 

31. Szirmabesenyő Nagyközség 

     Önkormányzata  

3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 20 

 

(Lélekszám: 4344) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,020 

Huszti Gábor 

Polgármester 

32. Tiszakeszi Község Önkormányzata  

3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 10 

 

(Lélekszám: 2487) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,010 

Sipos Imre 

Polgármester 

33. Tiszapalkonya Község Önkormányzata  

3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1. 

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 6 

 

(Lélekszám: 1407) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,006 

Lasztóczi László 

Attila 

Polgármester 

34. Vatta Község Önkormányzata  

3431 Vatta, Szemere u. 20.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 4 

 

(Lélekszám: 864) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,004 

Korán István Attila 

Polgármester 

35. Hejőszalonta Község Önkormányzata  

3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 4 

(Lélekszám: 836) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0,004 

Anderkó József 

Polgármester 

   

36. Boldva Község Önkormányzata  

3794 Boldva, Széchenyi út 5.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 10 

 

(Lélekszám: 2331) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0.010 

Csabai Gyula 

Polgármester 

37. Borsodszirák Község Önkormányzata  

3796 Borsodszirák, Fő út 35.       

      Törzsszám:   

      Szavazatszám: 5 

 

(Lélekszám: 1199) 

részvételi arány 

ezrelékben: 0.005 

Tóth Attila 

Polgármester 

 

Települési önkormányzatok, mint Konzorciumi Tagok (továbbiakban együttesen, mint 

Tagok) között az alábbi helyen és napon a következő feltételek mellett: 

 

A Miskolc város térségének települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására, 

az ehhez szükséges jogi, pénzügyi, gazdasági feltételrendszer megteremtésére és az Európai 

Uniós (ISPA) követelményrendszernek való megfelelés megvalósításnak elősegítése céljából, 

a Tagok ezen okirattal Konzorciumot hoznak létre.  

 



 6 

A Tagok kinyilatkozzák, hogy együttműködnek a települések kommunális szilárdhulladék 

kezelésének megoldásában és a környezetvédelmi, gazdasági, szociális cél elérése érdekében 

hozzák létre a Konzorciumot a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (Projekt 

I.) megvalósítására irányuló tevékenységek kizárólagos kezelésére és megoldására, továbbá a 

Projekt I. keretében kiépített infrastruktúra – a Környezet és Energia Operatív Program 

1.1.1/B/10-11 konstrukció keretében megvalósuló KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 számú 

projekt, illetve annak bővítéseként megvalósuló kiegészítő eszközök beszerzésére irányuló 

projektbővítés – fejlesztésére (Projekt II). A Konzorcium célját képezi továbbá a KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt (Projekt III) megvalósítása. 

 

Jelen megállapodás tekintetében felek Projekt I-II-III-at továbbiakban Projektekként 

határozzák meg. 

 

I. 

A Konzorcium neve, székhelye, területe és időtartama 

 

A Konzorcium neve:    Miskolc Térségi Konzorcium 

 

A Konzorcium székhelye:   3525 Miskolc, Városház tér 8.  

 

A Konzorcium működési területe:  a társult Tagok (önkormányzatok)  

  közigazgatási területe 

 

Konzorcium időtartama:  A Tagok a jelen megállapodásukat 

határozatlan időre kötik. Felek 

megállapodnak, hogy a jelen szerződés 

mindaddig fennáll és érvényes, amíg a 

Hejőpapi hulladéklerakó bezárását követő 

rekultivációjának a megvalósulása (illetve 

annak hatósági igazolása) megtörténik, a 

Projekt II., valamint a Projekt III. megvalósul 

és fenntartási időtartama le nem telik, 

valamint a fenntartási időn túl a Projekt II. 

valamint Projekt III. alapján fennálló 

valamennyi kötelezettség meg nem szűnik.  

 

 

II. 

Általános rendelkezések, célok 

 

II/1. 

A Konzorciumi Tagok előtt ismert, hogy az Európai Tanács társfinanszírozás keretében 

jelentős előtámogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat – így 

Magyarországot -, illetve az olyan környezetvédelmi beruházási Projektjeit is, melyek 

nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez. 

 

Az Európai Unió 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási terület, a 

környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert az ISPA (Instrument for 

Structural Polices for Pre-Accession, „A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia 

keretében nyújtandó támogatás”) foglalja össze. 
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Tagok az ISPA program keretében történt EU támogatás iránt „Miskolci Regionális 

Hulladékkezelési Projekt” elnevezéssel (Bizottsági kód sz: 2000HU/16/PE/004) pályázatot 

nyújtottak be, - a tagok között 2001. december hó 3. napján megkötött megállapodás alapján 

(a továbbiakban: Elő konzorciumi Szerződésnek nevezve) - mely pályázat eredményes volt. 

 

Ezt követően az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának 

pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII.25.) Korm. 

rendelet 35. § (5) bekezdése alapján a Tagok képviseletében eljáró végső kedvezményezett 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KÖRNYEZETVÉDELMI 

MINISZTÉRIUM ISPA Végrehajtó Szervezete (IVSZ) – illetve a jelen szerződésben 

Közreműködő Szervezetnek (KSZ-nek) is nevezve – a Projekt megvalósítására irányuló 

Támogatási Szerződést, illetve az azt módosító megállapodásokat megkötötték. 

  

II/2. 

A Tagok képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek továbbfejlesztése konstrukció keretében újabb pályázatot nyújtott be a 

Projekt II. tekintetében, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogató 

képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft. K-2011-KEOP-1.1.1/B/10-11.-

0051275/173. számú értesítése alapján 2.206.339.132,- Ft összegű támogatásban 

részesült. Ennek alapján a Tagok képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata támogatási szerződést köt az Energia Központ Nonprofit Kft-vel 

Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztésének 

támogatása tárgyában. 

Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása során történő támogatási hányad és érték 

változást a Projekt lezárását követően a Konzorciumi Szerződésben átvezetik. 

 

II/3. 

Tagok rögzítik, hogy 2003. november hó 13. napján Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint Gesztor az Elő konzorciumi Szerződésben foglalt felhatalmazás alapján 

aláírta a II/1. pontban meghatározott beruházás kivitelezése érdekében létrejött Vállalkozói 

Szerződéseket a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Mota & Companhia S.a.–val 

(kivitelező), illetve az UTIBER Kft képviselőivel (mérnök projekt). 

 

II/4. 

A Tagok képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Projekt II. 

tekintetében kérelmet nyújtott be kiegészítő eszközök beszerzésére, amely kiegészítő 

projektelem összértéke 296.500.000,-Ft, és amely 100 %-ban illeszkedik a KEOP-1.1.1/B/10-

11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése konstrukcióhoz. A 

kiegészítő projektelem  finanszírozása egyrészt a 128.173.522,-Ft maradványérték és 

168.326.478,- Ft többlettámogatással történne a jelenlegi 92,248217% támogatási intenzitás 

mellett. Ennek alapján a Tagok képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Támogatási Szerződés módosítást köt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 

Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztésének 

támogatása KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 számú projekt tárgyában. 

Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása során történő támogatási hányad és érték 

változást a Projekt lezárását követően a Konzorciumi Szerződésben átvezetik. 
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II/5. 

A Tagok képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtott be a Projekt III. tekintetében a Környezet és Energia Operatív Program KEOP – 

1.1.1/C/13 számon „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukció keretében” KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 

azonosítószámon, melynek összértéke  2.931.000.000,- Ft (eredeti projektérték: 

2.499.000.000,-Ft és kiegészítő beruházás 432.000.000,- Ft). Ennek alapján a Tagok 

képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést köt 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési 

rendszer eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése támogatása tárgyában. 

Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása során történő támogatási hányad és érték 

változást a Projekt lezárását követően a Konzorciumi Szerződésben átvezetik. 

 

II/6. 

Tagok kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben alapdokumentumnak 

tekintik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el a II/1.; II/2.; II/4. és II/5. pontban 

megjelölt Támogatási Szerződésekben és ezekhez kapcsolódóan létrejött és ezen Támogatási 

Szerződések megvalósítása során lefolytatott, illetőleg lefolytatásra kerülő közbeszerzési 

eljárások eredményeként megkötött, illetve megkötésre kerülő Szerződésekben foglaltakat. 

Tagok kijelentik, hogy a jelen pontban hivatkozott támogatási szerződések tervezetének 

tartalmát, azok valamennyi mellékletére, módosításaira kiterjedően ismerik. 

 

II/7. 

Tagok a Miskolc térség települési szilárd hulladékai kezelésének általános megoldására 

vállalkoznak, amely környezetvédelmi beruházási terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek 

az érintett települések önkormányzatai. 

 

Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet 

védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság 

számára. 

 

Tagok a jelen szerződéssel alapított Konzorciumot a regionális hulladékgazdálkodási rendszer 

létrehozására irányuló beruházás megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében hozzák létre. 

 

- Magyarország jelen Konzorciummal érintett régiójában elősegíteni a fenntartható 

fejlődést egy, a technika jelenlegi állása és az elfogadott európai gyakorlatnak 

megfelelő hulladék kezelőrendszer megvalósításával, 

- A meglévő – műszaki szempontból nem megfelelő hulladéklerakók bezárásával és 

rekultivációjával, valamint az illegális lerakók felszámolásával elősegíteni a környezet 

általános állapotának javítását. 

- Az ISPA támogatásból megvalósult Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

keretében kiépített infrastruktúra további fejlesztése. 

 

III. 

A Tagok Szándéknyilatkozata 

 

Jelen Konzorciumi Szerződés aláírásával a Tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, jelen 

megállapodás keretei között az alábbi feladatokat valósítják meg: 
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III/1. 

Tagok kijelentik, hogy a közigazgatási területükön keletkező szilárd hulladék kezelésére és 

elhelyezésére, a Projektek megvalósításával kialakított rendszert kívánják igénybe venni, a 

jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. 

 

III/2. 

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projektek megvalósítása érdekében kölcsönösen 

együttműködhetnek egymással, ennek keretében tájékoztatják egymást a jelen szerződés 

teljesítését és a beruházás megvalósítását érintő minden lényeges körülményről. 

 

III/3. 

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, 

egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, annak 

érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, 

közreműködnek a megvalósításban. 

 

III/4. 

Tagok megismerték, átgondolták és értékelték a regionális rendszer szerepét, a jelen 

Konzorciumi Szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, a kialakított 

felelősségi rendszert elfogadják. 

 

III/5. 

Tagok tudomásul veszik, hogy konzorciumi tagsági viszonyuk esetleges megszűntetése a 

Konzorcium számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért felelősséggel tartoznak, és az 

általános jogelveknek megfelelően jótállni kötelesek. 

 

III/6. 

Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a Projektek megvalósítása során a magyarországi 

hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó Európai Uniós előírások szerint 

járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, és a hatósági 

árszabályozás rendelkezéseire. A Projektek megvalósulása során Tagok a közbeszerzési 

törvényre is figyelemmel – azonos feltételek esetén – a helyi munkavállalókat, illetve a helyi 

telephelyű társaságokat részesítik előnyben. 

 

III/7. 

A Tagok átvállalják a Projektek fejlesztéséből, közös megvalósításából kiváló Tagok saját 

forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló Taggal szemben fenntartják a kiválással 

általa okozott károkért való kártérítési igényüket. 

III/8. 

Ezen szerződés elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó 

nyilatkozat is. A Tagok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és 

korlátlan felelősséggel tartoznak. 

 

III/9. 

Ezen szándéknyilatkozat elfogadása, és aláírása a Tagok részéről egyben kötelezettségvállaló 

elfogadó nyilatkozat is, mely önállóan is felhasználható. 
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IV. 

A Tagok feladatai 

 

A Projektek működéséhez szükséges munkafeladatok ellátásához Tagok a kialakított gesztori 

szervezeten belül a III. pont szerint vállalják az alábbi feladatok teljesítését:  

 

IV/1. Szervezeti, gazdasági területen: 

 

- gyűjtési, szállítási költségek tervezése; 

- feldolgozó létesítmények költségkalkulációja; 

- költségfelosztás a települések között; 

- lakossági fórumok szervezése, a közösség tájékoztatás (PR) dokumentálása; 

- ipari, szolgáltatási hulladéktermelők együttműködésének szervezése; 

- pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 

- tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

- beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; 

 

IV/2. Műszaki területen: 

 

- a szilárdhulladék mennyiségi jövőbeli alakulásának felmérése; 

- a meglévő felmérések aktualizálása; 

- gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása; 

- egységes hulladék ártalmatlanítási, hasznosítási rendszer kialakítása és üzemeltetése; 

- szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás rendszerének kiépítése és fenntartása, 

gyűjtőszigetek, hulladékudvarok, kialakítása és fenntartása; 

 

 

V. 

Prioritások 

 

Tagok saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt 

megfogalmazott érdekprioritást. 

 

Ezen tevékenységeik, mint saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek 

elkészítése, módosítása, a beruházás megvalósítását szolgáló szolgalmi jogok alapítása, 

belterületbe vonás, telekhatár módosítása stb. mind olyan feladatok, melyek 

nélkülözhetetlenek a beruházás megvalósításához. 

 

Tagok szolgáltatják a szükséges lakosság, terület, valamint szilárdhulladék begyűjtési, 

feldolgozási, mérési és mennyiségi adatokat. A konzorciumi szerződésben megfogalmazott 

feladatok vonatkozásában a Tagok saját közvetlen tevékenységükkel kapcsolatban nem 

hivatkozhatnak saját településük elsődleges érdekeire, mint „üzleti titokra”. 

 

Ezen elv vonatkozik a már megkötött, illetve működő üzemeltetési, vagyonkezelési 

szerződésekre, valamint az önkormányzati rendeletekre a foglalkoztatás- és árszabályozás 

területén is. 
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Az előzetes tájékoztatás és a jogszabályi előírások betartása a Projektek keretein belül 

felhasználásra átvett adatok kezelőjét is köti. 

 

Az általános elvekhez kapcsolódóan minden olyan kérdéskörben közreműködnek a Tagok, 

melyek a cél megvalósítását elősegítik. 

 

Jelen szerződés IV. pontjában vállalt feladatok ellátása során, a Konzorcium céljainak elérése 

érdekében, Tagok a benyújtott pályázatok és Projektek kapcsán létrejött Támogatási 

Szerződésekben foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására, 

eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztésére, valamint a létrejött rendszer 

fenntartására, működtetésére vállalnak kötelezettséget. 

 

Finanszírozási megosztás a Projekt I. esetében: 

 

- ISPA támogatás:        9.030.000 EURO 

- Központi költségvetési támogatás:         6.350.000 EURO 

- Saját forrás:        2.038.000 EURO 

 

A szerződő felek egyetértenek azzal és egyúttal felhatalmazzák a Gesztort, hogy az ún. saját 

forrás külső finanszírozása érdekében együttműködést alakítson ki a több taggal már 

közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban együttműködő RWE Umwelt Miskolc Kft-vel.   

 

Az említett közszolgáltató a konzorciumi tagok többségénél szakszerűen és nagy szolgáltatási 

biztonsággal ellátja a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó és egyébként 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot, illetve a szolgáltatás tapasztalatait a tagok 

megfelelő referenciának tekintik. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rögzíti, hogy az RWE Umwelt Miskolc Kft-vel 

kötött üzemeltetési megállapodásban az önkormányzatokat terhelő saját forrás fedezetét 

részben a megállapodás útján, részben külön az RWE Umwelt Miskolc Kft-t terhelő 

kötelezettségvállalási nyilatkozattal biztosította. 

Tagok rögzítik, hogy a jelen konzorciumi szerződés megkötése időpontjában az 

önkormányzatokat terhelő saját erő mértéke csak terv szinten határozható meg, a saját erő 

várható és számított értéke 540.000.000,-Ft-ot tesz ki. 

      

Finanszírozási megosztás a Projekt II. esetében: 

 

- KEOP 1.1.1/B/10-11-0001 támogatás:     3.407.071.847,- Ft 

- NFM önerő támogatás:          211.741.119,- Ft 

- Önerő              74.561.234,- Ft 

- Nem elszámolható költség:              4.461.000,- Ft 

Projekt összköltsége:        3.697.835.200,- Ft 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a saját forrás összegét az AVE Miskolc Kft. által a Miskolci 

Térségi Konzorciumnak közszolgáltatási szerződés szerint megfizetésre kerülő bérleti díjból 

fedezik. 

 

A bérleti és különdíj fizetésének mértékét a 2008. december 22-én az AVE Miskolc Kft. és a 

Konzorcium nevében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata között megkötött 

Hulladékkezelési Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés szabályozza. A bérleti díj 

átlagos értéke 2009.01.01-2012.12.31. közötti időszakban 61.790.779,- Ft/negyedév. 
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2014. január 2. napjától a Miskolc Térségi Konzorciumot képező valamennyi önkormányzat 

felhatalmazása alapján a Konzorciumot képező önkormányzatok és a MiReHuKöz Nonprofit 

Kft között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a MiReHuKöz 

Nonprofit Kft látja el a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok számára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A 2014. január 2. napjától a szükséges 

saját forrást a Konzorcium MiReHuKöz Nonprofit Kft által a Miskolci Térségi 

Konzorciumnak a fentiek szerinti közszolgáltatási szerződés szerint megfizetett bérleti díjból 

fedezte 2014. január 1. napjáig 

A fenti rögzített közszolgáltatási szerződések alapján átutalt bérleti díjak és különdíjak 

jogosultja a Miskolc Térségi Konzorcium nevében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. 

 

A Projekt II. során megvalósult, valamint megvalósuló vagyonelemek tekintetében 

megkötésre került a „Vagyonkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat” elnevezésű dokumentum 

(továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés), mely ezen vagyonelemek felett a közszolgáltató 

számára vagyonkezelői jogot hozott létre, melynek kezdete 2014. április 1. napja. A 

Vagyonkezelési Szerződés alapján a MiReHuKöz Nonprofit Kft. vagyonkezelő 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Projekt II. támogatási szerződésében foglalt 

kötelezettségek teljes körű átvállalására vonatkozóan, ennek megfelelően 2014. április 1. 

napjától a szükséges saját forrásképzéssel kapcsolatos kötelezettségek, a MiReHuKöz 

Nonprofit Kft-t, mint Vagyonkezelőt terhelik. 

 

Finanszírozási megosztás a Projekt II. megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök 

beszerzése esetében: 

 

- Többlettámogatás:        155 278 174.- Ft 

- Saját forrás:          13 048 304,- Ft  

- Összköltség:         168 326 478,- Ft 

 

A Vagyonkezelési Szerződés módosításra kerül, melynek megfelelően a Projekt II 

megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése tárgyú projekt eredményeként 

megvalósuló vagyon felett a közszolgáltató számára vagyonkezelői jog keletkezik. A 

módosított Vagyonkezelési Szerződés alapján a MiReHuKöz Nonprofit Kft vagyonkezelő 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a Projekt II. támogatási szerződése módosításában 

foglalt kötelezettségek teljes körű átvállalására vonatkozóan, ennek megfelelően a Projekt II. 

megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzéséhez szükséges saját 

forrásképzéssel kapcsolatos kötelezettségek, a MiReHuKöz Nonprofit Kft-t, mint 

Vagyonkezelőt terhelik. 

 

Finanszírozási megosztás a Projekt III. esetében: 

 

- KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 támogatás:     2.316.197.275,- Ft 

- Saját forrás:           182.802.725,- Ft  

- Projekt összköltsége:        2.499.000.000,- Ft 

 

A Vagyonkezelési Szerződés módosításra kerül, melynek megfelelően a Projekt III.  

eredményeként megvalósuló vagyon felett a közszolgáltató számára vagyonkezelői jog 

keletkezik. A módosított Vagyonkezelési Szerződés alapján a MiReHuKöz Nonprofit Kft 
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vagyonkezelő kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a Projekt III. támogatási szerződésében 

foglalt kötelezettségek teljes körű átvállalására vonatkozóan, ennek megfelelően a Projekt III. 

megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzéséhez szükséges saját 

forrásképzéssel kapcsolatos kötelezettségek, a MiReHuKöz Nonprofit Kft-t, mint 

Vagyonkezelőt terhelik. 

 

Finanszírozási megosztás a Projekt III. megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök 

beszerzése esetében: 

 

- Többlettámogatás:        400 399 049,- Ft 

- Saját forrás:          31 600 951,- Ft  

- Összköltség:         432.000.000,- Ft 

 

VI. 

Tulajdoni viszonyok, vagyonkezelés, üzemeltetés 

 

VI/1.  

Tagok megállapítják, hogy 2006. év júniusától a II/1. pontban meghatározott támogatási 

szerződésben meghatározott hulladékkezelési alrendszerek (eszközök) beruházása, 

rendszerbeállítása folyamatosan történt, illetve 2008. évben befejeződött. A Projekt I. 

lezárását igazoló Záró Projekt Jegyzőkönyv aláírásával, 2013.07.17-vel a fenntartási időszak 

ezen projekt tekintetében letelt. 

 

VI/2.  

Tagok rögzítik, hogy a Projektben nevesített és az érintett Önkormányzatok tulajdonában lévő 

bezárt hulladéklerakók rekultivációja a támogatási szerződésben vállalt módon megvalósult.  

 

VI/3. 

Tagok megállapítják, hogy a Projekt részét képező  

 

– települési szilárdhulladék szelektív gyűjtésére szolgáló hulladékszigetek telepítésre 

kerültek, 

– a Projektben meghatározott 3 db hulladékudvar beruházása befejeződött, azok átadásra 

kerültek, 

– a Projektben előírt települési szilárdhulladék kezelésére szolgáló ingóeszközöket a 

Konzorcium megvásárolta és használatba vonta, 

– a Projekt főelemét képviselő korszerű, szigetelt, Hejőpapi hulladéklerakó kiépítésre 

került és működését megkezdte. 
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VI/4.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a Hejőpapi hulladéklerakó vonatkozásában a tagok az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett és a települési lakosságszám arányában meghatározott közös 

tulajdont létesítettek akként, hogy a telekingatlanban korábban kizárólagos tulajdonos 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Konzorciumi Tagokkal 2004. február 27. 

napján, illetve a később csatlakozott Boldva és Borsodszirák Község Önkormányzatokkal 

2008. december 17. napján közös tulajdont eredményező ingatlan adásvételi szerződést kötött.  

Szerződő felek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közös tulajdoni állapotra alapítva 

rögzítik, hogy a projekt főelemét képviselő Hejőpapi depó [és az ingatlan-nyilvántartásilag 

tőle elkülönült védőingatlan, valamint az ingatlanba beruházott ingatlanelemnek minősülő 

alkotórészek (épületek, építmények, telepített technológiai berendezések), továbbá az ingatlan 

funkciójához rendelt tartozékok] a Konzorciumi Tagok dologi jogilag biztosított közös 

tulajdonát képezi. 

 

Szerződő felek megállapítják, hogy a Projekt elemét képviselő egyéb beruházási eszközök 

(ingóságok, továbbá az idegen tulajdoni ingatlanon létesített „idegen beruházások”) Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor által szolgáltatott számviteli bizonylatok 

szerint ugyancsak a Konzorciumi Tagok létszámarányos közös tulajdonába kerültek. 

 

VI/4.1.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a Projekt II-vel érintett Miskolc, József Attila út 65. szám, 

illetve a Hejőpapi 073/6 hrsz. alatt található ingatlanok tekintetében a Projekt II. keretében a 

beruházással létrehozott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges létesítmények, eszközök, 

berendezések a Konzorcium tagjainak - a települési lakosságszám arányában - osztatlan közös 

tulajdonába kerülnek.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Projekt II., és a Projekt II. megvalósításához szükséges 

kiegészítő eszközök beszerzése tárgyú projekt, valamint a Projekt III. beruházással létrehozott 

és a közszolgáltatás ellátásához szükséges létesítmények, eszközök, berendezések a 

Konzorcium tagjainak - a települési lakosságszám arányában - osztatlan közös tulajdonába 

kerülnek. Az eszközök számviteli aktiválása Miskolc Város Önkormányzata által nyújtott 

bizonylatok alapján a számvitelről szóló törvény alapján történik. A pályázatból származó 

eszközök bekerülési értékének megállapítása a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 

foglaltak szerint történik, mely alapján meghatározható, hogy milyen értéken kerülnek 

aktiválásra a beszerzett eszközök a beruházás megvalósulását követően. 

 

VI/5.  

A Tagok rögzítik, hogy a Projektek megvalósítása során közös tulajdonba került 

vagyonelemek birtoklását, használatát, hasznosítását illetően – a jelen konzorciumi 

megállapodásban, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását szolgáló 

közszolgáltatási szerződésben, valamint a Vagyonkezelési Szerződésben szabályozottakat 

meghaladóan – a Ptk-nak a közös tulajdonra vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.  

 

 

VI/6.  

Szerződő felek a fentiek szerint közös tulajdonukba került vagyonelemek üzemeltetése 

vonatkozásában (birtoklás, használat, hasznosítás) az alábbi tényeket rögzítik, illetve az 

alábbiakban állapodnak meg. 
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VI/6.1.  

A Tagok megállapítják, hogy a kötelező önkormányzati feladatként előírt települési 

szilárdhulladék kezelésére vonatkozó kötelezettségük ellátása során a jelen konzorciumi 

megállapodás és a fenti bekezdésben említett közszolgáltatási szerződés, valamint 

Vagyonkezelési Szerződés alapján egységes hulladékkezelési alrendszert működtetnek a 

települési szilárdhulladék lerakása (depóba történő elhelyezése), illetve a Projekt keretében 

létesített szelektív hulladékgyűjtő szigetek, valamint a létesített 3 db hulladékudvar 

működtetése, valamint a Projekt II., a Projekt II. megvalósításához szükséges kiegészítő 

eszközök beszerzése tárgyú projekt, valamint a Projekt III., és a Projekt III. megvalósításához 

szükséges kiegészítő eszközök beszerzése tárgyú projekt, keretében megvalósuló vagyon 

használata során. 

 

VI/6.2.  

Tagok rögzítik, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projektekben megvalósuló 

létesítményeket, eszközöket a mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek (így különösen a 

közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseknek és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

rendelkezéseknek megfelelően) és a KSZ, valamint a mindenkori Irányító Hatóság 

útmutatásainak megfelelően, azokkal összhangban biztosítják, adják vagyonkezelésbe, 

illetőleg üzemeltetik, tartják fenn, hasznosítják, illetőleg adják használatba közszolgáltatási 

szerződés keretében.   

 

VI/6.3.  

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a mindenkori közszolgáltatási 

szerződés (ek) ben szabályozzák  

– a hulladékudvarok, a Hejőpapi depó (hulladéklerakó) működési rendjét,  

– az induló szolgáltatási díjakat,  

– a szolgáltatási (hatósági) díjak közlésének és megállapításának szabályait,  

– a szerződés teljesítésének biztosítékait,  

– kapcsolattartás módját, 

– a hulladékkezelési tevékenységeket végző esetleges más szolgáltatók és a 

közszolgáltatónak az együttműködési kötelezettségét, 

– az esetleges nem tag önkormányzatok csatlakozási szabályait (engedélyezési 

jóváhagyási rendjét, a külső önkormányzatoktól származó többletbevételek 

elszámolási-, elvonási szabályait).  

 

 

Amennyiben a vagyon használata, üzemeltetése, működtetése nem a közszolgáltató javára 

alapított vagyonkezelői jogviszony alapján biztosított, úgy az üzemeltetésre is kiterjedő 

közszolgáltatási szerződésben olyan mértékű (a közszolgáltató által fizetendő) bérleti díjak 

kerülnek meghatározásra, amelyek a Projektekre vonatkozó támogatási szerződések eltérő 

rendelkezése hiányában elégséges forrásként szolgálnak legalább 

- a II/1. pont szerinti támogatással létrejött hulladékkezelő alrendszerek (lerakó, 

hulladékudvar, gyűjtőszigetek) megújítására, pótlására, a lerakóval kapcsolatos 

rekultivációs és monitorizálási költségek fedezésére, az üzemeltetés ellenőrzésének 

költségeire.  

- a II/2. pont szerinti támogatással létrejött szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére, illetve 

a vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladékok mechanikai előkezelésére. 

- a II/4. valamint II/5. pont szerinti támogatással létrejövő eszközök megújítására, 

pótlására, fenntartására 
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Amennyiben a közszolgáltatási szerződésben előírt forráskötöttséget meghaladóan – az 

esetleges különdíjakból és egyéb díjakból (pótdíjak) – a Konzorcium többletbevételre tenne 

szert, úgy ennek felhasználásáról a gesztorönkormányzat javaslatára a Konzorciumi Tanács 

jogosult dönteni egyedi döntések meghozatalával és/vagy a gesztor beszámolójának 

elfogadása útján. 
 

Amennyiben a vagyon használata, üzemeltetése, működtetése nem közszolgáltató javára 

alapított vagyonkezelői jogviszony alapján biztosított, úgy az üzemeltetésre is kiterjedő 

közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatóra terhelendő bérleti és egyéb díjak 

mindenkor a gesztorönkormányzat által létesített elkülönített számlára kerülnek megfizetésre, 

de az a tagoknak a lakosságszám-arányos közös tulajdonába kerül. Ezen számlán képződő 

pénzügyi források felhasználása célhoz kötött, illetve ezen pénzügyi forrásokkal kapcsolatos 

döntési jog végső soron a közszolgáltatási, szerződések, illetve a Konzorciumi Szerződés 

rendelkezése hiányában a közös tulajdonra vonatkozó szabályok szerint a tagokat illeti. 

 

VI/7.  

A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződés minden Konzorciumi Tagra kiterjedő 

érvénnyel és hatállyal, valamennyiük nevében kerül megkötésre.  

 

VI/8.  

A Konzorciumi tagok – összhangban a II/1. pontban meghatározott Támogatási szerződés 

19.1.3. pontjával – kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt keretében megvalósult 

beruházásokat a beruházás befejezését követő legkevesebb tíz (10) éven belül az IVSZ, illetve 

jogutódja előzetes hozzájárulása nélküli harmadik személynek semmilyen jogcímen nem 

ruházzák át.  

 

VI/9.  

A Konzorciumi tagok – összhangban a II/1. pontban meghatározott Támogatási szerződés 

19.1.4. pontjával – kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt keretében megvalósult 

beruházásokat a beruházás befejezését követő legkevesebb öt (5) éven belül az IVSZ, illetve 

jogutódja előzetes hozzájárulása nélkül ingatlan-nyilvántartási vagy azon kívüli módon nem 

terheli meg. 

 

VI/10. 

A Konzorciumi tagok – összhangban a jóváhagyásukkal megkötött közszolgáltatási 

szerződéssel – kötelezettséget vállalnak, hogy legalább a közszolgáltatási szerződésben előírt 

határozott időtartamig a támogatással létrejött hulladékkezelési alrendszerek egységes 

üzemeltetését, illetőleg egységes vagyonkezelését fenntartják, azt kizárólagos jelleggel 

igénybe veszik.  

A Tagok már most megállapodnak, hogy a közszolgáltatási szerződésben előírt határozott 

időtartam elteltét követően törekednek a jelen konzorciumi megállapodásban vállalt közös 

hulladékgazdálkodási alrendszer fenntartására, közös üzemeltetésére azzal, hogy ebben a 

kérdésben a Konzorciumi Tanács hivatott dönteni.  

 

VI/11. 

A Tagok megállapítják, hogy az együttműködésük tárgyát képező a Projektek keretében 

megvalósuló vagyon jelen formában (Vagyonkezelési Szerződés) történő működtetése, 

fenntartása előreláthatólag a Tagok részéről pótlólagos hozzájárulást nem igényel, 

ugyanakkor megállapodnak, hogy amennyiben a közös tulajdonban álló eszközrendszer 

fenntartása a hasznosítási bevételekből nem lehetséges, úgy annak költségeit (illetve az 

esetleges károkat) a depóingatlanon meglévő közös tulajdoni hányaduk arányában viselik.  
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VI/12. 

Tagok rögzítik, hogy a vagyonegyesítő jelleggel létrejött Konzorciumot alkotó 

tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonával, jelen konzorciumi szerződés szerinti 

részesedési arányoknak megfelelő tulajdoni arányokkal gazdasági társaságot alapítottak, a 

MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (Cg.05-09-026023; székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.; 

statisztikai számjel: 24676658-3821-572-05.). 2014. január 2. napjától a Miskolc Térségi 

Konzorciumot képező valamennyi önkormányzat felhatalmazása alapján a Konzorciumot 

képező önkormányzatok és a MiReHuKöz Nonprofit Kft között létrejött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés alapján a MiReHuKöz Nonprofit Kft látja el a Miskolc Térségi 

Konzorciumot képező önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatokat, egyúttal kizárólagos vagyonkezelője a megkötött Vagyonkezelési Szerződés, 

valamint annak módosítása alapján a Projekt I. II. Projekt II. megvalósításához szükséges 

kiegészítő eszközök beszerzése tárgyú projekt, valamint a Projekt III. keretében megvalósult, 

és megvalósuló vagyonnak. Tagok rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen konzorciumi 

szerződésben foglalt célok és feladatok teljesítése érdekében a közszolgáltatás ellátására és az 

üzemeltetésre vonatkozóan közszolgáltatási szerződések megkötése válik szükségessé és a 

tulajdonukban álló gazdasági társaság megfelel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, úgy tekintettel arra, hogy e gazdasági 

társasággal történő szerződés megkötése a Kbt. kivételi körébe esik, és ezáltal a szerződés 

megkötése érdekében közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatniuk, kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy saját hatáskörükben eljárva a közszolgáltatás ellátására e gazdasági 

társaságot jelölik ki. 

 

Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak teljesítése jogszerűen nem lehetséges, a Tagok 

kijelentik, hogy a jelen konzorciumi szerződésben foglalt célok és feladatok teljesítése 

érdekében a közszolgáltatás ellátására és az üzemeltetésre vonatkozó szerződések 

megkötéséhez, a közszolgáltató kiválasztása érdekében szükséges közbeszerzési eljárásokat 

közösen valósítják meg, melynek során a Kbt. valamint az alkalmazandó jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően meghatalmazzák a gesztor önkormányzatot a szükséges 

közbeszerzési eljárások lefolytatására. 

 

VI/13. 

A Konzorciumi tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt II., a Projekt II. 

megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése tárgyú projekt, valamint a 

Projekt III. és a Projekt III. megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése 

tárgyú támogatott beruházással létrehozott vagyont a fenntartási időszak alatt csak a 

támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a Költséghaszon elemzésben vállalt, és az 

egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítik el, adják bérbe, illetve terhelik 

meg. Tudomásul veszik, hogy a korlátozás megszegése esetén a Konzorciumnak – a 

jogszabályban és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - vissza kell fizetnie a 

támogatást a támogató részére. 
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VII. 

A Konzorcium képviselete és szervezeti felépítése 

 

VII/1. A Gesztor 

 

A Projektek megvalósítása, a folyamatos ügyvitel biztosítása érdekében Tagok újólag 

megerősítik a közöttük 2001. december 3. napján létrejött „Megállapodás”-ban foglaltakat. 

 

Tagok kinyilatkozzák, hogy Projektek során a Konzorcium képviseletével, mint Gesztort  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát  

 

bízzák meg. 

A Gesztor székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. szám 

 

A Tagok rögzítik, hogy a Gesztornál döntéshozó jogkörrel Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata nevében eljáró mindenkori polgármester rendelkezik. 

 

Tagok általánosságban felhatalmazzák a Gesztort, hogy a Konzorcium minden tagjának 

nevében jogszerűen eljárjon, képviseletüket ellássa, az adóalanyisághoz fűződő jogokat és 

kötelezettségeket gyakorolja, nyilatkozatokat tegyen, utasításokat vegyen át vagy adjon ki. A 

képviselet többek között kiterjed a Támogatási Szerződés aláírására, a Projektek 

megvalósításához szükséges közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó feladatok és az 

azok eredményeképp megkötendő szerződések aláírására is. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gesztori feladatok ellátására kötelezettséget 

vállal. 

 

Tagok felhatalmazzák a Gesztort, hogy a Konzorcium képviseletét - kizárólag eseti jelleggel - 

egy másik Tagnak átadja abban az esetben, ha az adott feladat ellátására jogszabályi előírások 

vagy összeférhetetlenség miatt nem képes. A Konzorcium képviseletének eseti jelleggel 

történő átadása esetén a gesztori feladattal megbízott Tag jogosult a VII/2. pontban 

meghatározott feladatok és hatáskörök ellátására. A jogszabályi akadályoztatás vagy az 

összeférhetetlenség tényét a Gesztor köteles és jogosult vizsgálni és bejelenteni. 

Tagok rögzítik, hogy a feladat végrehajtását követően, ha a képviselet ellátását 

összeférhetetlenség akadályozta, az eseti Gesztor jogosultságai megszűnnek és azokat a 

továbbiakban Gesztor látja el. 

 

VII/2. A Gesztor feladata és hatásköre: 

 

A Gesztor minden, a Projektek megvalósulását érintő kérdésben döntési jogkörrel 

rendelkezik, amelyeket törvény nem utal a tagönkormányzatok feladat- és hatáskörébe, így 

különösen: 

- meghatározza a szerződési célok megvalósításának ütemezését és irányítja a Projektek 

megvalósítását; 

- dönt a megvalósulási feladatok szakaszokon belüli felosztásáról, ütemezéséről, 

valamint irányítja meglévő, vagy létrehozott szervezet által a kivitelezés teljes 

menetét; 
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- megköti a Projektek végrehajtásához szükséges azon szerződéseket, 

megállapodásokat, amelyek nem tartoznak törvény által meghatározottan az egyes 

tagok feladat-és hatáskörébe 

- gondoskodik a Projektek megvalósítása során szükséges adatszolgáltatás 

biztosításáról; 

- kezeli a Projektek megvalósításához szükséges pénzügyi alapokat és irányítja, 

felügyeli a szakmai munkát; 

- bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, illetve képviselőik felé, azok 

közigazgatási szervei, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben 

közreműködő szervek, személyek felé; 

- beszámoltathatja a Projektekben közreműködő bármely érdekeltet. 

 

A Gesztor, vagy megbízottja köteles az alább meghatározott tárgykörök beállása esetén a 

konzorciumi tagokat írásban tájékoztatni, illetve álláspontjuk közlését igényelni (konzultációs 

jog). 

 

- Minden olyan a finanszírozási dokumentumban említett, vagy a jogerős építési 

engedélyben szereplő műszaki tartalmat megvalósító beruházással kapcsolatos 

szerződés megkötése, amelynek ügyleti értéke az 50MFt-ot meghaladja, 

- Minden olyan a finanszírozási dokumentumban vagy a jogerős építési engedélyben 

szereplő műszaki tartalmat meghaladó (pótmunka) és a konzorciumi tagokra 

közvetlen, a költségvetésük terhére vállalt anyagi kötelezettséget eredményező 

beruházással kapcsolatos szerződés megkötése,   

- A beruházással kapcsolatosan már megkötött szerződések módosítása, amely a 

beruházás alanyára, tárgyára, műszaki tartalmára vonatkozik, feltéve, hogy a szerződés 

módosulásával az ellenérték 5%-ot meghaladó mértékben változna, 

- Minden olyan hiányosság megállapításáról, vagy mulasztás beállásáról, tájékozatni, 

amely a beruházás megvalósulását érdemben veszélyeztetné, vagy amelyet a 

Projektekre vonatkozó támogatási szerződésben felhatalmazott ellenőrző szervek az 

ellenőrzési tevékenységük során írásban megállapítanak és közölnek, illetve amely 

hiányosság vagy mulasztás a támogatási szerződés megszegését eredményezi.    

 

A Gesztor a fenti tárgykörökre vonatkozó tájékoztatást írásban köteles teljesíteni, azzal, hogy 

a konzorciumi tagok a tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jogosultak 

észrevételeiket, esetleges kifogásaikat megtenni. 

 

A Gesztor az ún. rendkívüli közbeavatkozást, vagy döntést igénylő helyzetekben – feltéve 

hogy az nyilvánvalóan indokolt és a konzorciumi tagokat terhelő esetleges kár elhárítását 

célozza – jogosult azonnali döntést hozni, azzal, hogy ebben az esetben a tájékoztatási 

kötelezettség ki kell, hogy terjedjen a kárelhárítás keretében alkalmazott döntés tartalmára 

illetve annak indokaira. 

 

A Gesztor köteles naptári negyedévenként a Konzorciumi Tanács mellett működő Felügyelő 

Bizottság tagjainak a beruházással kapcsolatos történésekről hitelt érdemlő és indokolt 

részletezettségű beszámolót készíteni, és a beszámolót illetve annak kiegészítését a Felügyelő 

Bizottság ülése elé tárni. 

 

A Gesztor köteles legalább naptári évenként két alkalommal a Konzorciumi Tanácsot a 

tanácsülésen a beruházás állásáról tájékoztatni. 
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VII/3. Konzorciumi Tanács 

 

Tagok megállapodnak abban, hogy a jelen Konzorciumi Szerződés alapján a Konzorcium 

legfőbb szerveként a Konzorciumi Tanácsot (továbbiakban: Tanács) hoznak létre. 

 

A Konzorciumi Tagokat a Tanácsban az érintett Tagönkormányzatok polgármesterei 

képviselik. Minden önkormányzat egy képviselőt jogosult a Tanácsba küldeni. 

 

Az egyes Tagokat képviselő polgármestereket megillető szavazati jog mértéke az általuk 

képviselt település – e szerződésben rögzített – részesedési arányához igazodik. 

A tagok részvételi arányát a települések lélekszámának arányában, ezrelékben kell 

meghatározni, azzal, hogy minden tag a Konzorciumi Tanácsban annyi szavazattal 

rendelkezik, amennyi a részvételi arányuk ezrelékben kifejezve. 

A törtarányú részvételi arány esetén a szavazatszám megállapításakor az általánosan 

alkalmazott kerekítési szabályok az irányadók. 

A Tanács tagjainak feladata a szerződéses kötelezettségvállalások és az együttműködés 

ellenőrzése, a feladatok teljesítésének elősegítése, így különösen: 

 

- áttekinti a szerződésben foglalt célok megvalósítását, az alapszerződésekben 

meghatározza a stratégiai célokat; 

- ellenőrzi és elemzi a Projektek szerinti célkitűzések megvalósulásának időarányos 

állapotát; 

- ülésein meghallgatja és elfogadja, jóváhagyja a Gesztor beszámolóját a Projektek 

működésével kapcsolatban, 

- észrevétellel, javaslattal élhet a Projektek megvalósításával összefüggésben a Gesztor 

illetve a megvalósulásban közreműködő bármely szerv, hatóság, vagy személy felé; 

- megtárgyalja és állást foglal a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdésekben, 

illetve végrehajtás során adódó, a tagi megállapodások körét érintő esetlegesen 

felmerült problémák körében, 

- kizárólagos jogkörrel rendelkezik a megkötött Konzorciumi Szerződés módosítása, 

estleges kizárás (Tag kizárás) és új tag felvétele kérdésében. 

 

A Konzorciumi Tanács az üléseit évente legalább két alkalommal tartja. Rendkívüli 

Konzorciumi tanács összehívását kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság, a Gesztor, valamint 

a szavazatok egy tizedével rendelkező tagok. 

 A Konzorciumi Tanács munkájában közös megegyezés alapján, további szakértő 

személyeket vonhat be megbízás útján, illetve az egyes vonzáskörzetek képviselői 

tanácskozási joggal szakértőt hívhatnak meg az ülésekre. 

 

A Konzorciumi Tanács ügyrendje: 

 

A Tanács első ülésén saját tagjai sorából elnököt választ és alelnököt jelöl. Az Elnök feladata 

a Tanács, illetve a meghatározott szervek, személyek kezdeményezése alapján az ülések 

összehívása, és levezetése, valamint a Konzorciumi Tanács képviselete. 

Az elnök akadályoztatása estén az alelnök, mindkettőjük akadályoztatása esetén a 

Konzorciumi Tanács korelnöke jár el. 
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A Konzorciumi Tanács alelnökének kiemelt feladata, hogy a Felügyelő Bizottsággal 

kapcsolatot tartson, a Felügyelő Bizottság vonatkozásában a Konzorciumi Tanácsot 

képviselje. 

 

Az elnök megbízatása határozott ideig, mégpedig a Projekt megvalósításának az időtartamáig, 

illetve az önkormányzati tisztségének betöltéséig tart. 

 

A Tanács üléseit az elnök minimum 15 napos határidővel írásban jogosult összehívni. 

 

Az ülés akkor határozatképes, amennyiben szabályszerűen hívták össze és azon az összesített 

szavazatok több mint háromnegyedét kitevő tag jelen van, személyesen, vagy 

meghatalmazottja útján képviselteti magát. 

 

Határozatképtelenség esetén, egy hónapon belüli időpontra újabb ülést kell összehívni, A 

megismételt ülés – ha az eredeti meghívóban előírtak szerint és az abban megjelölt 

feltételekkel hívták össze – változatlan napirend tekintetében a jelenlévő szavazati arány 

mértékére tekintet nélkül határozatképes. 

 

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

 

A Tagok, a Konzorciumi Tanács ülésén jelenlevő tagok háromnegyedes szavazattöbbséggel 

hozott határozatával döntenek általában, az alább felsorolt minősített kérdéseket ide nem 

értve.  

 

Minősített - a jelenlévő tagok által képviselt szavazatok – 80%-os többségével döntenek a 

Tagok, illetve a Konzorciumi Tanács az alábbi kérdésekben: 

 

-    Konzorciumi Szerződés módosítása, 

- Konzorciumi Tanács elnökének, a Konzorciumi Tanács mellett működő Felügyelő 

Bizottsági tagjainak visszahívása, választása, 

- Új tag felvétele, 

- Tag kizárása, 

- A megszűnő konzorciumi taggal történő elszámolás jóváhagyása, 

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjének az elfogadása, 

- A Konzorciumi Tanács elnökének a megválasztása. 

 

Az ülésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az önkormányzati 

képviselőtestületek üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Konzorciumi Tanács által felhatalmazott személyek 

(2 fő) írják alá. 

 

A Tagok évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselőtestületeiknek beszámolni a 

Konzorcium működéséről, szakmai tevékenységéről. 

 

Jelen Konzorciumi Szerződés vonatkozásában meghatalmazás: A Konzorciumi Tanács tagjai 

eseti képviseletükre közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást adhatnak az érintett település bármely önkormányzati képviselőjének. 
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A Konzorciumi Tanács elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli 

szavazást és határozathozatalt rendelhet el a 80%-os többséget igénylő döntések kivételével 

bármely más kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja. Ilyen esetben a 

Konzorcium tagjai a részükre írásban megküldött előterjesztés illetve határozati javaslat 

tárgyában a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás 

akkor érvényes, ha a Konzorciumi Tanács összesített szavazatainak legalább 75%-a az 

írásbeli szavazatát levélben, telefaxon vagy e-mailben az arra nyitva álló határidőn belül 

eljuttatta a Konzorciumi Tanács elnökéhez. Az elnök megállapítja, a szavazás eredményét és 

arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a Konzorcium tagjait 

haladéktalanul tájékoztatja. Ha a szavazás érvénytelen, az elnök köteles haladéktalanul 

összehívni a Konzorciumi Tanács ülését. Bármely tag kérheti a bizottság ülésének 

összehívását a kérdés kézhezvételét követően. Ha az ülés összehívását az összesített 

szavazatok 10%-át elérő tagok kérik, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a 

Konzorciumi Tanács ülését. 

 

VII/4. A Felügyelő Bizottság 

 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek 

ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 

A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható. 

 

A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. 

A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja a Konzorciumi 

Tanács.  

 

A Felügyelő Bizottság feladata és ügyrendje: 

 

A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a működési, pénzügyi ellenőrzés. 

A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is 

ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően 

írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. 

A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű 

megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül 

nem teljesíti. 

A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a 

Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság 

jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, 

mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit 

tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. 

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a 

jegyzőkönyvvezető ír alá. 

A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi 

Tanács hagy jóvá. 

A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár el. A 

Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három 

tag megjelent.  
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VIII. 

A Konzorcium képviselete 

 

A Konzorciumot, illetve annak tagjait általános képviseleti jogkörrel felruházva a Gesztor, 

azaz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljáró mindenkori polgármester 

képviseli. A polgármester ezen képviseleti jogkörét – a hatályos belső előírások keretei 

között, eseti meghatalmazással – az alpolgármesterre ruházhatja át.  

 

 

IX. 

Hejőpapi Község Önkormányzatát megillető külön jogok 

 

A Konzorciumi Tagok figyelemmel arra, hogy a Projektek mindegyik résztvevő Tag 

kötelezően ellátandó alapfeladatként meghatározott települési szilárdhulladék kezelését 

valósítja meg, illetve hogy a településekről begyűjtött szilárdhulladék végső elhelyezésére 

Hejőpapi Község Önkormányzat közigazgatási területén belül kerül sor, elismerik és 

tudomásul veszik, hogy a beruházás megvalósításával, illetve a konzorcium működésével 

kapcsolatban Hejőpapi Község Önkormányzatának sajátos, egyedi érdekei vannak, melyet a 

többi tag méltányol. 

Ezen sajátos-egyedi érdekeltségre tekintettel a konzorciumi tagok tudomásul veszik és 

támogatják, hogy: 

 

- Hejőpapi Község Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó, Hejőpapi 073/6 

hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló beruházás műszaki feltételeinek ellenőrzésére 

jogosultsággal rendelkezik. Hejőpapi Község Önkormányzat, ezen őt megillető 

ellenőrzési jogát az általa meghatalmazott műszaki ellenőr útján jogosult gyakorolni, 

és az ellenőrzési jogának során a Gesztor, A Felügyelő Bizottság, vagy a Konzorciumi 

Tanács vonatkozásában észrevételezési jog illeti meg. 

- A Konzorciumi Tanács alelnöki tisztségét Hejőpapi Község mindenkori Polgármestere 

tölti be. 

- A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a Konzorciumnál működő Felügyelő Bizottság 

egy tagját Hejőpapi Község Önkormányzata jogosult kijelölni, delegálni, mely kijelölt 

személyt a tagok a Felügyelő Bizottság tagjává választanak. 

- A Gesztor a kivitelezési munkálatok szervezése során törekszik arra, hogy a 

vállalkozás megvalósításában résztvevők indokolt és ésszerű mértékben a helyben 

történő kivitelezés során Hejőpapi Községben lakó munkavállalókat, vállalkozókat 

foglalkoztasson. 

- Hejőpapi Község Önkormányzatát, mint Konzorciumi Tagok szavazati számától 

függetlenül megilleti az a jog, hogy a Konzorciumi Tanács ülésének összehívását 

kezdeményezze. 
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X. 

Tagsági jogviszony 

 

Tagok, ezen Konzorciumi Szerződés aláírásával, a szándéknyilatkozatban lefektetett elvek 

elfogadásával kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a Projekteket közösen 

megvalósítják. 

 

Ezen kötelezettségvállalás egyben felelősségvállalási nyilatkozat is, azaz Tagok ezen 

szerződés aláírásával az itt meghatározott keretek között kötelesek együttműködni és egyben 

lemondanak arról, hogy a Projektek kivitelezését akadályozzák, így különösen nem 

akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes 

jelen szerződés céljával, tartalmával, egyben elfogadják a felmondással, illetve kizárással 

összefüggő felelősségi szabályokat. 

 

X/1. Tagi felmondás 

 

A Konzorciumi együttműködés céljára és módjára tekintettel a Tagok tudomásul veszik, hogy 

a tagsági viszony felmondása az alábbiak szerint korlátozott: 

 

Bármely tag jogosult a konzorciumi tagságát felmondani feltéve, hogy a felmondásról szóló 

írásos nyilatkozatot megelőzően az adott tag képviselőtestülete ebben a kérdésben legalább 60 

napos időközzel tartott kettő testületi ülésén a felmondási jog gyakorlása mellett döntött. 

 

A tagsági viszony megszűnik a fentiek szerint a testületi döntésekkel megerősített írásba 

foglalt felmondási nyilatkozatnak a Gesztorhoz történő megküldését követő 60. napon. 

 

A konzorciumi tagság felmondásáról szóló nyilatkozat közlését követően a Gesztor jogosult 

és egyben köteles a Hejőpapi 073/1. hrsz-ú ingatlanra nézve létrejött közös tulajdont létesítő 

szerződés alapján kikötött visszavásárlási jogát gyakorolni, és ennek keretében a 

szerződéskötést megelőző állapotot részlegesen helyreállítani. 

A visszavásárlási jog gyakorlása esetén a konzorciumi tag nem jogosult a beruházás aktuális 

műszaki értékének, vagy forgalmi értékének a megtérítésére, illetve elszámolására, illetve 

ezen megtérítési jogáról – amely kiterjed a beruházás befejezését követő üzemeltetési szakára 

is – kifejezetten külön ellenérték nélkül lemond.  

A taggal történő elszámolás keretében a tagot megilleti a Konzorciumi Tanács, vagy a 

Gesztor részére a tagsági viszonya alatt költségvetése terhére történő pénzfizetés 

visszaigénylése a polgári jog szerint felszámítható késedelmi kamatokkal együtt. 

 

A felmondási jogát gyakorló tag már most kötelezettséget vállal, hogy a Konzorciumi Tanács 

erre vonatkozó döntése alapján a Konzorciumi Tagok részére, a Gesztor útján ún. 

meghiúsulási kötbért fizet, melynek mértéke a Konzorciumi Tanács döntésétől függően nem 

haladhatja meg a felmondó tagot megillető szavazatszám tízezerszeresét. 

 

X/2. Tagi kizárás 

 

Amennyiben a konzorciumi tag írásos és határidőhöz kötött ismételt felhívás ellenére sem tesz 

eleget jelen megállapodásba foglalt kötelezettségeinek, a Konzorciumi Tanács 80%-os 

szótöbbséggel hozott határozatával a tagot kizárhatja a naptári év végére szólóan a 

Konzorciumból. 
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A Konzorciumi Tanács 80%-os szótöbbséggel hozott határozatával kizárhatja továbbá azt a 

tagot:  

- Aki a Támogatási Szerződésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a 

Támogatási Szerződében feljogosított ellenőrző szervezetek felé, vagy a Gesztor felé 

határidőben nem tesz eleget,  

- Aki a Támogatási Szerződésben foglalt ellenőrzésre jogosult szervezetek munkáját 

akadályozza vagy ellehetetleníti, 

- Akiről megállapítható, hogy a Támogatási Szerződés megkötésével összefüggésben 

olyan szerződésszegést követett el, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, amely a 

támogatás igénybevételét veszélyezteti. 

 

A tag kizárása esetén a tagsági jogviszony megszűnésével összefüggő elszámolásra a tag 

felmondása során rögzült szabályok megfelelően irányadók. 

 

X/3. Tagfelvétel 

 

A jelen Konzorciumi Szerződéshez csatlakozni kívánó település tagfelvétele tárgyában hozott 

döntés előtt Tagok előzetesen kötelesek kérni az IVSZ tagfelvétellel kapcsolatos 

állásfoglalását. A Konzorciumi Tanács működése során 80%-os szótöbbséggel hozott 

határozatával dönt esetleges tagfelvétel kérdésében. 

 

XI. 

A Konzorciumi Szerződés hatálya, megszűnése 

 

A Tagok a jelen megállapodásukat határozatlan időre kötik. Felek megállapodnak, hogy a 

jelen szerződés mindaddig fennáll és érvényes, amíg a Hejőpapi hulladéklerakó bezárását 

követő rekultivációjának a megvalósulása (illetve annak hatósági igazolása) megtörténik, a 

Projekt II., valamint a Projekt III. megvalósul és fenntartási időtartama le nem telik, valamint 

a fenntartási időn túl a Projekt II. valamint Projekt III. alapján fennálló valamennyi 

kötelezettség meg nem szűnik.  

A szerződésnek a bontófeltétel bekövetkezésével történő megszűnése nem mentesíti a 

Tagokat, hogy a végelszámolás során kötött megállapodás alapján, vagy annak hiányában 

tulajdoni részarányoknak megfelelően viseljék a hulladéklerakó lezárását követően kötelező 

monitoring költségeket.  

 

XII. 

A Konzorcium megszűnése 

 

A konzorcium megszűnik, ha: 

 

- a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésre kerültek, vagy a bontófeltétel 

beállásával, 

- valamennyi tag elhatározta a Konzorcium megszűnését. 

 

A Konzorcium megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 

A Konzorcium megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Konzorcium tagjait a lélekszám alapján meghatározott tulajdoni hányaduk arányában illeti 

meg. 
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A Konzorcium megszűnése esetén a Konzorcium kötelezettségeiért a tagok a lélekszám 

alapján meghatározott tulajdoni hányaduk arányában tartoznak felelősséggel. 

 

XIII. 

Záró rendelkezések 

 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumi Szerződés megkötésével, illetve a Gesztori 

szervezet működésével összefüggő költségeket saját költségvetésükből kötelesek fedezni, erre 

a célra pályázati összeg nem használható fel. 

 

A Konzorciumi Tanács ülésén egyhangú határozattal, szavazattöbbséggel dönt az egyes 

Tagokat terhelő esetleges működési hozzájárulás mértékéről. 

 

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzat képviseletére jogosult személyek változása 

esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. 

 

Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a 

feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – 

része teljes hatályban fennmarad. 

 

Az esetleges államigazgatási feladat – és hatáskör ellátása esetén az önkormányzati 

határozatokat a helyileg illetékes jegyző is köteles ellenjegyezni. 

 

A Tagok az esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás 

közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére értékhatártól 

függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék illetékességének és 

döntésének vetik alá magukat. 

 

Tagok rögzítik, hogy e szerződésnél a vonatkozó magyar jogszabályokat alkalmazták és jelen 

okiratban foglaltakat tudomásul vették. 

 

Tagok, jelen Konzorciumi Szerződést aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették. 

 

A Tagok megállapítják, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi szerződésüket 

a Konzorciumi Tanács 2015. június 3. napján kelt konzorciumi tanácsülésen hozott 

határozatukkal elfogadták. 

 

A Tagok feljogosítják a gesztorönkormányzatot, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodásukat képviseletükben, illetve azt hitelesítve a gesztorönkormányzat, Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata aláírja, illetve a tanácsülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítési eljárásának megfelelően hitelesítse. 

 

 

Miskolc, 2015. június 03. 

____________________________________ 

            Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 


