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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött a társult települési önkormányzatok (továbbiakban: Tagok) között - Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. k) pontjába foglalt szabad társulás alkotmányos alapelve 

alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. 

§-ainak megfelelően - a társult települések hulladékgazdálkodási feladatainak korszerű, 

hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében. A társult települési önkormányzatok képviselő-

testületei a 2004. január 28-án létrehozott társulást jelen megállapodás aláírásával önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulássá (továbbiakban: Társulás) alakítják át, és 

biztosítják annak törvényes működési feltételeit. 

PREAMBULUM 

A Tisza-tavi régió 42 önkormányzata - a képviselőjük által 2004. január 28-án aláírt Társulási 

Szerződésben - a Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására társulás létrehozásáról 

döntött. A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a helyi önkormányzatok 

társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján jogi személyiség nélküli szervezetként, 

feladat, szolgáltatás más módon történő közös ellátása céljából jött létre, a Projekt 

megvalósításához szükséges Európai Unió ISPA/Kohéziós Alapból történő támogatás elnyerése 

érdekében. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései szerinti szükségessé vált a Társulás 

átalakítása jogi személyiséggel rendelkező társulássá. 

A jelen Társulási Megállapodás a 2004. január 28-án aláírt Társulási Szerződés hatályos 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módosítása, mely magába foglalja az abban rögzített 

alapvető célok és feladatok – aktuális helyzetnek és az Mötv. előírásainak megfelelően pontosított– 

tartalmát.  

A Tagok fenntartják a Konzorciumi Szerződésben és Társulási Szerződésben előzetesen 

kinyilvánított szándékukat, hogy a szelektív hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer megvalósításához hozzájárulnak, melynek célja, hogy szűnjön meg az „egy település, egy 

szeméttelep” gyakorlat. Ezzel párhuzamosan cél a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, régi 

szeméttelepek bezárása, rekultiválása, illetve felszámolása. 

A Tagok rögzítik azt a tényt, hogy - az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság között 

2000/HU/P/PE/006 ISPA támogatási számú Pénzügyi Megállapodás keretében nyújtott 

támogatással – megvalósult a Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer.  

A tulajdonosi önkormányzatok a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére új szervezetet 

hoztak létre (a Remondis Tisza Kft.-t) a társtelepülések 51 %-os, illetve 49%-os szakmai befektetői 

tulajdonnal. A Tagok a 2004. április 27-én aláírt „Hulladék összegyűjtésére, szállításáról, 

ártalmatlanításáról és hulladéklerakó üzemeltetésére” szerződés keretében megbízták a Remondis 

Tisza Kft.-t (Szolgáltató) a Lerakó üzemeltetésével és közigazgatási területükön a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás kizárólagos ellátásával 2026. december 31-ig. 
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1. A társulás neve: 

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

székhelye: 

5350. Tiszafüred, Fő u. 1. sz 

telephelye: 

 Tiszafüred külterület 0409/11 hrsz. (hulladéklerakó) 

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 

A Társulás tagjai - a jelen Társulási Megállapodást korábbi ügyleti és szerződéses akaratukkal 

megegyező módon aláíró önkormányzatok – az alábbiak: 

1. Abádszalók Város Önkormányzata (5241 Deák Ferenc u. 12.) 

Képviseli: Balogh Gyula polgármester 

 

2. Besenyőtelek Község Önkormányzata (3373 Besenyőtelek, Fő u. 89.) 

Képviseli: Bozsik Csaba polgármester 

 

3. Dormánd Község Önkormányzata (3374 Dormánd, Dózsa Gy. u. 57.) 

Képviseli: Rajna Kálmán polgármester 

 

4. Egerfarmos Község Önkormányzata (3379 Egerfarmos, Dózsa Gy. u. 1.) 

Képviseli: Petrik László polgármester 

 

5. Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) 

Képviseli: Dr. Miluczky Attila polgármester 

 

6. Füzesabony Város Önkormányzata (3390 Füzesabony, Rákóczi F. u. 48.) 

Képviseli: Nagy Csaba polgármester 

 

7. Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 

Képviseli: Szabó András polgármester 

 

8. Mezőszemere Község Önkormányzata (3378 Mezőszemere, Május 1. u. 36.) 

Képviseli: Bukta Mária polgármester 

 

9. Mezőtárkány Község Önkormányzata (3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.) 

Képviseli: Tóthné Szabó Anita polgármester  

 

10. Nagyiván Község Önkormányzata (5363 Nagyiván, Hősök tere 5.) 

Képviseli: Lajtos István polgármester  

 

11. Poroszló Község Önkormányzata (3388 Poroszló, Fő u. 6.) 

Képviseli: Bornemisza János polgármester 
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12. Sarud Község Önkormányzata (3386 Sarud, Kossuth L. u. 93.) 

Képviseli: Tilcsik István polgármester 

 

13. Szihalom Község Önkormányzata (3377 Szihalom, Hunyadi u. 78.) 

Képviseli: Bóta József Sándor polgármester 

 

14. Tiszabura Község Önkormányzata (5235 Tiszabura, Kossuth L. u. 52.) 

Képviseli: Nagy Imre polgármester 

 

15. Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege, Kossuth L. u. 5.) 

Képviseli: Szilágyi Sándor polgármester 

 

16. Tiszaderzs Község Önkormányzata (5243 Tiszaderzs, Fő u. 19.) 

Képviseli: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester 

 

17. Tiszafüred Város Önkormányzata (5350 Tiszafüred, Fő u. 1.) 

Képviseli: Ujvári Imre polgármester 

 

18. Tiszagyenda Község Önkormányzata (5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.) 

Képviseli: Pisók István polgármester 

 

19. Tiszaigar Község Önkormányzata (5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. u. 19.) 

Képviseli: Szilágyi László polgármester 

 

20. Tiszaörs Község Önkormányzata (5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.) 

Képviseli: Bodonné Gyöngy Erika polgármester 

 

21. Tiszaroff Község Önkormányzata (5243 Tiszaroff, Szabadság u. 22.) 

Képviseli: Kamarás Zsolt polgármester 

 

22. Tiszaszentimre Község Önkormányzata (5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.) 

Képviseli: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester 

 

23. Tiszaszőlős Község Önkormányzata (5244 Tiszaszőlős, Fő u. 21.) 

Képviseli: Kerekes András polgármester 

 

24. Tomajmonostora Község Önkormányzata (5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.) 

Képviseli: Fazekas Szabolcs polgármester 

 

25. Újlőrincfalva Község Önkormányzata (3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos u. 26.) 

Képviseli: Zsebe Zsolt polgármester 

 

26. Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.)  

Képviseli: Tatár László polgármester 

 

27. Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) 

Képviseli: Kecze István polgármester 
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28. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (5321 Kunmadaras, Kossuth Lajos tér 1.) 

Képviseli: Guba László polgármester 

 

29. Tiszabő Község Önkormányzata (5232 Tiszabő, Fő út 47.) 

Képviseli: Bruna László polgármester 

 

30. Berekfürdő Község Önkormányzata (5309 Berekfürdő, Berek tér 15.) 

Képviseli: Molnár János polgármester 

 

 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 A költségvetési törvényben meghatározott, költségvetési támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszám (a KEKKH által kimutatott 2018. január 1-jei állapot): 

S
o

rs
z.

 

Település 

Lakosság száma (fő)  

2018.01.01 

1. Tiszafüred 11 510 

2. Tiszaszőlős 1 556 

3. Abádszalók 4 263 

4. Nagyiván 1 150 

5. Tiszabura 3 213 

6. Tiszaderzs 1 151 

7. Tiszagyenda 1 022 

8. Tiszaörs 1 366 

9. Tiszaigar 844 

10. Tiszaroff 1 652 

11. Tiszaszentimre 2 092 

12. Tomajmonostora 771 

13. Kunhegyes 7 938 

14. Berekfürdő 1 281 

15. Fegyvernek 6 766 

16. Kisújszállás 11 161 

17. Kunmadaras 5 626 

18. Tiszabő 2 291 

19. Poroszló 2 865 

20. Sarud 1 199 

21. Füzesabony 7 766 

22. Újlőrincfalva 214 
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23. Mezőszemere 1 149 

24. Dormánd  1 010 

25. Egerfarmos 692 

26. Szihalom 1 988 

27. Besenyőtelek 2 698 

28. Mezőtárkány 1 601 

29. Egyek 5 389 

30. Tiszacsege 4 752 

összesen 96 928 

 

 

 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

A Mötv. 13.§. -ában előírtaknak megfelelően a települési önkormányzatok kötelező feladata - 

többek között – a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a hulladékgazdálkodás. Az 

önkormányzat közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit a Hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33-37. §-a határozza meg részletesen.  

A Társulásban résztvevő önkormányzatok a fenti közszolgáltatási feladataikkal összefüggésben 

rögzítik, hogy a jelen társulás célja, és feladata az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában 

lévő hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, berendezések 

ISPA/Kohéziós Alap feltételrendszer szerinti üzemeltetése, vagyonának megóvása, a szükséges 

fejlesztések elvégzése, a szolgáltatás színvonalának emelése.  

 

A tagok felhatalmazzák a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökét, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése érdekében az újonnan létrejövő regionális 

közszolgáltatókkal közszolgáltatási szerződést köthessen a jogszabályi feltételek teljesülése esetén. 

A Tagok kötelezettséget vállalnak közös gazdasági és környezeti érdekeiknek megfelelően, 

hogy ezen megállapodás keretei között megvalósítják az alábbiakat: 

4.1. Önálló terv – továbbiakban Projekt - megvalósítása a Tisza-tavi régió szelektív 

hulladékgyűjtési és hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítására. 

4.2. A rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges pénzügyi alapok 

megteremtése, melyhez a szükséges önrészt biztosítják 

4.3. A közigazgatási területükön keletkező települési szilárd hulladék lerakására a Projekt által 

megvalósított rendszert veszik igénybe a közszolgáltatóval megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés feltételei szerint  

4.4. Az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek 

egymással. 
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4.5. Az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva az itt lefektetett elveket betartják, 

öncélúan a rendszer működését nem akadályozzák, belső működésük során minden 

tekintetben gyors, aktív tevékenységgel (személyes részvétel, rendeletalkotás, stb.) 

közreműködnek a célok elérésében. 

4.6. Felmérve a régió szerepét, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert, tudomásul véve, 

hogy bár kilépésük nem korlátozott, de a Társulás számára hátránnyal járhat, melyért 

felelősséggel tartoznak és az általános elveknek megfelelően jótállni kötelesek. 

4.7. A Projekt végrehajtása és a működésük során a mindenkor hatályos magyar jogszabályi 

rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, különös tekintettel a 

közbeszerzésekről szóló törvény, a hulladékról szóló törvény, a közszolgáltató 

kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendelet, továbbá a hatósági 

árszabályozásról szóló rendeletei előírásaira. 

4.8. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósult Projekt 2026. december 31-ig történő 

üzemeltetésére.  

4.9. Szervezeti, szervezési, gazdasági területen: 

 együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között; 

 a projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása 

 a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

 gyűjtési, szállítási költségek bekérése az üzemeltetőtől és annak felülvizsgálata; 

 válogató és feldolgozó létesítmények költségkalkulációja  

 költségfelosztás készítése a települések között 

 szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészíttetése az üzemeltetővel és annak 

felülvizsgálata  

 a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítását a mindenkor 

hatályos törvényi előírásokra tekintettel egységes elvek alapján határozza meg, 

díjpolitikájában a teljes régió területén egységes árképzési rendszert alkalmaz 

 lakossági fórumok szervezése,  

 civil szervezetetek, ipari hulladéktermelők együttműködésének szervezése, 

 pályázati részvételek szervezése (nemzetközi támogatás megszerzésének, települések 

saját forrásának biztosítása) 

 szelektív rendszerek működési költségeinek meghatározása, költségfelosztás készítése a 

települések között 

 tervezési feladatok, építési feladatok, gép- és technológiai beszállítók, működtetők 

pályáztatása 

4.10. Műszaki területen: 

 a szilárdhulladék mennyiség jövőbeli alakulásának felmérése; 

 meglévő felmérések aktualizálása; 

 gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása az üzemeltetővel; 

 Tiszafüredi regionális hulladéklerakó létesítése 

 hulladékátrakó telep létesítése 

 szelektíven gyűjthető mennyiségek és keletkezési helyeinek felmérése 
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 hulladékudvarok kialakítása az üzemeltetővel; 

 regionális hulladéklerakó kapacitásának meghatározása; 

 meglévő, nem megfelelő települési hulladéklerakók fokozatos rekultivációja 

4.11. A Tagok saját tevékenységük során /rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe 

vonás, telekhatár módosítás, stb/ figyelembe veszik a jelen megállapodásban 

megfogalmazott érdekazonosságot, a projekt megvalósításához és befogadásához saját 

hatáskörben a jogszabályi lehetőségek határán belül segítséget nyújtanak, egyben 

kötelezettséget vállalnak a megvalósult projekt rendeltetésszerű üzemeltetésének 

biztosítására.  

a) A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatban a Társulás felhasználja az adott 

dokumentáció kitöltéséhez szükséges önkormányzat adatait /népességszám, ellátási 

terület, keletkező és begyűjtött hulladék mennyisége, stb./. Ezen adatokra nézve a Tagok 

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

Természetesen az előzetes tájékoztatás és a jogszabályi előírások betartása a projekt 

keretein belül felhasználásra átvett adatok kezelőit is köti. 

b) A Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósulása során szükséges engedélyezési és 

hatósági eljárások eredményes lefolytatását támogatják és szakmailag segítik. 

c) A Tagok elősegítik a szükséges kormányzati egyeztetéseket, a hatósági engedélyeztetési 

eljárásokat az országos hatáskörű szervekkel. 

d) A Tagok készségüket és szándékukat fejezik ki arra vonatkozóan, hogy a projekt 

megvalósulása érdekében saját hatáskörben a saját területeiket érintő joghatályos 

döntéseiket időben meghozzák, s a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket időben és 

maradéktalanul, valamint a támogatási kérelemben meghatározott ütemterv szerinti 

részfeladatokat határidőre teljesítik. 

5. A Társulás jogállása, szakágazati besorolása, alaptevékenysége:  

A társulás jogi személy, működése során - külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési 

szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 Gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a székhely önkormányzat polgármesteri hivatala látja 

el, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben (Áht.), a végrehajtására kiadott, az 

államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet (Ámr.), a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Szt.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (Áhsz.) alapján 

megkötendő Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint. 

A Társulás pénzeszközeit belföldi hitelintézetnél nyitott számláján kezeli. 

5.1. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

5.2.  A társulás szakágazati besorolása:  

 382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

5.3. Alaptevékenysége: 

cdp://1/A0000249.KOR/
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A Társulás az Mötv 13. § (5) és (19) bekezdésben meghatározott köztisztaság és települési 

környezet tisztaságának biztosítása és a hulladékgazdálkodás megoldása helyi közszolgáltatási, 

valamint a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-37.§-ában meghatározott kötelezően 

ellátandó közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési 

(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók 

szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.  

5.4 A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: 

 6.1. A Társulás Szervezeti rendszere: 

1. Társulási Tanács / döntéshozó szerv 

2. Társulási Tanács Elnöke, 

3. Társulási Tanács Alelnöke 

4. Ügyvivő Bizottság  

A Mötv. 94. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási 

Tanács.  

A társulási tanácsban a társulások tagjait a polgármesterek képviselik. Minden település 

2018.01.01-i statisztikai létszámarány százalékának megfelelő szavazattal rendelkezik, a 

következők szerint: 

 

 

S
o

rs
z.

 

Település 

Lakosság 

száma (fő)  
Lakosság-szám 

részarány % 
2018.01.01 

1. Tiszafüred 11 510 12% 

2. Tiszaszőlős 1 556 1,61% 

3. Abádszalók 4 263 4,40% 

4. Nagyiván 1 150 1,19% 

5. Tiszabura 3 213 3,31% 

6. Tiszaderzs 1 151 1,19% 

7. Tiszagyenda 1 022 1,05% 

8. Tiszaörs 1 366 1,41% 

9. Tiszaigar 844 0,87% 

10. Tiszaroff 1 652 1,70% 

11. Tiszaszentimre 2 092 2,16% 

12. Tomajmonostora 771 0,80% 
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13. Kunhegyes 7 938 8,19% 

14. Berekfürdő 1 281 1,32% 

15. Fegyvernek 6 766 6,98% 

16. Kisújszállás 11 161 11,51% 

17. Kunmadaras 5 626 5,80% 

18. Tiszabő 2 291 2,36% 

19. Poroszló 2 865 2,96% 

20. Sarud 1 199 1,24% 

21. Füzesabony 7 766 8,01% 

22. Újlőrincfalva 214 0,22% 

23. Mezőszemere 1 149 1,19% 

24. Dormánd  1 010 1,04% 

25. Egerfarmos 692 0,71% 

26. Szihalom 1 988 2,05% 

27. Besenyőtelek 2 698 2,78% 

28. Mezőtárkány 1 601 1,65% 

29. Egyek 5 389 5,56% 

30. Tiszacsege 4 704 4,85% 

összesen 96 928 100% 

 

 

 

 

Szavazni személyesen, vagy írásban meghatalmazott képviselő útján lehet.  

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban valamint a vonatkozó jogszabályok 

szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 

6.1.1 A Társulási Tanács 

6.1.1.2. Feladat- és hatásköre, döntéshozatalának módja: 

- az egyszerű többségű döntéshozatal M.ötv. 94.§ (5) esetei:  

a. a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása, 

b. a Társulás által alapított szerv vezetőjének kinevezése, 

c. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 

d. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 

e. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 

f. Társulás költségvetésének elfogadása. A költségvetés éves végrehajtásáról szóló beszámoló, 

éves mérlegének elfogadása, 
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g. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 

h. A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal 

kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala 

i. Bizottságok alakítása, elnökének megválasztása 

 - a minősített döntéshozatal esetei M.ötv. 94.§ (7):  

a. Tag kizárásának elhatározása 

b. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban 

résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 

szükséges 

c. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, 

6.1.1.3 A Társulási Tanács működése: 

a. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell 

hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell 

dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza. A Társulási 

Tanács döntéseit határozattal hozza. 

b. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend 

összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

c. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban (együttes 

akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti), az ülés napját megelőzően 15 

napon belül, a tagok megfelelő értesítése mellett (hivatalos e-mail címre, Pdf formátumú – 

aláírást tartalmazó - meghívóval), mely határnaptól indokolt esetben el lehet térni. 

d. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a 

felével rendelkező képviselő jelen van. A társulási tanács érvényes döntéséhez legalább 

annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a 

felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

e. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

f. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli 

időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

g. A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő 

helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt 

ülésre is kiterjed. 

h. A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek 

meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 

hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 
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i. Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, kézfeltartással, a szavazati arányok 

megállapításával döntenek. 

j. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási 

Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban 

(elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat. 

k. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza 

az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a 

tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által 

felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök 

megküldi a társulás székhelye szerinti Megyei Kormányhivatalnak. 

l. Társulási Tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek 

részt. 

6.1.2. A Társulási Tanács elnöke: 

A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, választja meg.  

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

a. képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 

b. intézkedik a Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok 

változásának nyilvántartásba vétele iránt, azok módosítását követő 8 napon belül, 

c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 

beszámolójának elkészítéséről, 

e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 

g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács 

számára előírt, 

h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Tagok 

nevében aláírja, 

i. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, 

közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő 

bármely érdekeltet, 

j. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában. Aláírja a projekt keretében a 

közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket. 

k. A Társulási Tanács elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 

megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok 

szerint felel.  
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Az elnöki megbízatás megszűnik: 

- önkormányzati képviselői, polgármesteri tisztségének megszűnésével, 

- a Társulási Tanács által történő visszahívással,  

- lemondással, 

- elhalálozással. 

- Törvényben meghatározott egyéb okból (társult önkormányzat kizárása, kiválása) 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a 

megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 

Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök 

lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg. 

6.1.3.  A Társulási Tanács alelnöke 

A Társulási Tanács alelnökét a Társulási Tanács választja meg. A Társulás alelnökének 

megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak. 

A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács 

által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti.  

6.1.4. Ügyvivői Bizottság  

Az Ügyvivői Bizottság a Társulási Tanács felhatalmazása alapján jön létre a Társulási Tanács 

megbízatásának időtartamára. Alapvető feladata a Társulási Tanács munkájának segítése, döntések 

előkészítése, a hatékony működés és koordináció biztosítása.  

-  Az Ügyvivői Bizottságot a Társulási Tanács tagjaiból választja meg, az alábbiak szerint:  

 Ügyvivői Bizottság elnöke:  

 Tagjai: 

o A Társulás Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatai által  delegált 

polgármester 

o A Társulás Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatai által delegált polgármester 

o A Társulás Heves Megye Önkormányzatai által delegált polgármester 

Ülésein tanácskozási joggal vesz részt: 

o Társulási Tanács elnöke, alelnöke 

o Projektmenedzser 

o Munkaszervezet feladatait ellátó költségvetési szerv jegyzője 

- A delegáló önkormányzatok az Ügyvivői Bizottság tagjainak személyét, vagy a 

személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban 

bejelenteni. 

- Az Ügyvivői Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

- Az Ügyvivői Bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése. 
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- Az Ügyvivői Bizottság évente legalább három alkalommal, de szükség szerint többször is 

ülésezik. 

- Az Ügyvivői Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 10 nappal megelőzően 

írásban, vagy hivatalos e-mail címre küldött, aláírt pdf. formátumú meghívóval hívja össze. 

- Az Ügyvivői Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a 

cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 10 

napon belül nem teljesíti. 

- Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben 

az Ügyvivői Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez 

esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is 

megengedhető. 

- Az Ügyvivői Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. 

Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés 

a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

- Az Ügyvivői Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. 

- Az Ügyvivői Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a társulás érdekeit 

sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. 

- Az Ügyvivői Bizottság elnökének helyettesítése távolléte esetén az ügyrendjében leírt 

megfelelő módon történik 

- Az ügyvivői bizottsági tagok megbízatása visszavonásig, illetve legfeljebb önkormányzati 

tisztségük betöltése időpontjáig tart. 

Az Ügyvivői Bizottság feladat és hatásköre: 

 a Projekt végrehajtó szervezet, technikai személyzet munkájának ellenőrzése, 

 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése, 

 a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók ellenőrzése, a vizsgálat eredményéről 

beszámoló készítése, 

 a tagok tájékoztatásának vizsgálata, 

 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése, 

 Az Ügyvivői Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, 

valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. 

 Az Ügyvivői Bizottság tagjainak megbízatása visszavonásig tart. 

 

6.2. Döntések előkészítése (munkaszervezeti feladatok ellátása): 

A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív (munkaszervezeti) 

feladatok a székhely önkormányzat Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezetén 

belül kerülnek ellátásra, a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív) feladatait ellátó 

dolgozók köztisztviselői jogviszony keretében látják el feladataikat. A Társulás munkaszervezeti 

feladatait végzők felett a munkáltatói jogokat a Hivatal Jegyzője látja el.  A Társulási feladatok 

ellátását végző köztisztviselői jogviszony, munkajogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez, 
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fegyelmi eljárás megindításához, valamint jutalmazáshoz a Társulási Tanács elnökének egyetértése 

szükséges. 

7. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:  

1. A Társulás tagjai a Társulás működésének forrását saját költségvetésükből, lakosságszám-

arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat 

terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet 

megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács határozata 

alapján, a székhely önkormányzat Polgármesteri Hivatala legkésőbb az adott költségvetési 

év január 15. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési 

kötelezettségeikről és azok esedékességéről.  

2. A társulás működési költségeihez a társulás tagjai, a mindenkori tárgyévre vonatkozóan, az 

általuk képviselt települések lakosságszámának, a KKEKH által közölt előző év január 1-i, 

lakosságszám arányában járulnak hozzá.  

3. Amennyiben a Tagönkormányzat ismételt felhívásra sem teljesíti a Tanács határozatában 

foglalt, vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, a székhelyönkormányzat a fizetési 

határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő Tagönkormányzat által a 

pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására 

jogosult. Ha a székhelyönkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési 

kötelezettségének, úgy a Tanács új székhelyönkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet 

egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhelyönkormányzat ellen a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. A 

Tagönkormányzatok kötelesek a Társulás jogi személyiséggé alakulásának napját követő 30 

napon belül a székhelyönkormányzat részére a felhatalmazó levél számlavezető 

hitelintézetük aláírásával ellátott egy eredeti példány átadni. 

8. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje: 

a.  A Tagok rögzítik azt a tényt, hogy a Tisza-tavi régió szelektív hulladékgyűjtési és 

regionális hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítására az ISPA/ Kohéziós Alaphoz 

benyújtott pályázaton elnyert támogatásból, a társfinanszírozó Központi Költségvetési 

forrásból és a saját erőből létrehozott rendszer (létesítmények, eszközök, járművek) a 

Társulási Szerződést aláíró Tagok osztatlan közös tulajdona. 

b. A beruházás sajáterő fedezetét - a tulajdonosi önkormányzatok által 2004. április 27-én 

aláírt Szindikátusi Szerződés IV. pontja, valamint a „Hulladék összegyűjtésére, 

szállításáról, ártalmatlanításáról és hulladéklerakó üzemeltetésére” megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján - a létesítmények és 

eszközök után a Szolgáltató (Remondis Tisza Kft.) által a 2006.12.31-2026.12.31 közötti 

húszéves időtartamra előre megfizetett bérleti díj és az önkormányzatok hozzájárulása 

biztosította. 

c. Tagok jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás 

nyilvántartásba vételének napját követő 15 napon belül ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
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alkalmas megállapodást kötnek a Tagok osztatlan közös tulajdonát képező Tiszafüred 

külterület 0409/11 hrsz-ú ingatlan és felépítmények használati jogának a Társulás javára 

történő térítésmentes átadásáról. 

d. A Társulás önállóan jogosult a tulajdonában és használatában lévő vagyontömeg 

hasznosítására, a Társulás működésének időtartama alatt. A tulajdonosi jogokat a Társulási 

Tanács gyakorolja. 

e. Tagönkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásakor a Társulás részére egyéb 

önkormányzati vagyont nem adnak át. A Tagönkormányzatoknak lehetőségük van arra, 

hogy a Társulás működésének biztosítására, valamint a pályázat eredményeként létrejövő 

létesítmények, megvalósítandó közszolgáltatások ellátása érdekében a szükséges 

vagyontárgyakat a Társulás rendelkezésére bocsássák. A Társulásba bevitt vagyonelemek a 

Tagönkormányzat vagyonaként tartandók nyilván, azon a Társulás tulajdonjogot nem 

szerez, a vagyonnövekmény viszont a társult önkormányzatok közös tulajdona, melyre a 

Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  

f. A 2019.01.01-el történő belépésnek a belépést megelőzően létrejött tulajdoni arányokra 

nincs kihatása. A Társulás Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag 

Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre című pályázatához, döntésük alapján csatlakozhatnak.  

 

9. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége:  

A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek legalább évente egyszer beszámolnak a 

társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, a társulási 

tanácsban végzett tevékenységükről. 

10. A Társulás ellenőrzési rendje, költségvetési felügyelete 

 A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak 

szerint célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. 

 A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, költségvetési 

felügyeletéről a székhely önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.  

11. A megállapodás módosításának feltételei:  

A Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

módosításához. 

12. A tagsági jogviszony 

 A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 

hozott határozataikban mondják ki a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat.  
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 A nyilatkozatot tartalmazó határozatban a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy - a 

jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, - amennyiben a 

társulási tanács úgy dönt, akkor a célokkal kapcsolatos kötelezettség teljesítését vállalják 

különös tekintettel a pénzügyi hozzájárulásra. 

 

12.1. Tagfelvétel 

A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet, melyről legalább 6 hónappal korábban 

minősített többséggel dönt a képviselő testület. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.  

12.2. A szerződés felmondása, tagi kiválás,  

A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, az alábbi feltételekkel: 

 A kiválni szándékozó települési önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal 

előtte minősített többséggel hozott döntése szükséges, melyről értesíti a Társulási Tanácsot. 

 A tagok tényként rögzítik, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok 

kötelezettséget vállaltak a megvalósult Projekt 2026. december 31-ig történő 

üzemeltetésére.  

 Tekintettel arra, hogy a létrehozott létesítmények, eszközök üzemeltetésére 2026. december 

31-ig szóló üzemeltetési szerződést írtak alá a tulajdonosi önkormányzatok, amelyért a 

bérleti díjat a Szolgáltató előre megfizette, ezen időpontig - kiválás esetén - vagyontárgy 

természetben nem adható ki, pénzbeli megváltására nincs lehetőség. A kiváló tag tudomásul 

veszi - hogy az előre megkapott bérleti díj miatt - használati díjat az üzemeltetési szerződés 

lejártáig nem érvényesíthet.  

 Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes 

összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben 

érvényesíteni fog. 

 Kivált tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett önrészt, 

tagi hozzájárulást nem követelheti vissza a Társulástól. 

 A kivált tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint kiválásával 

a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok 

szigorúan értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással összefüggő kárra vonatkoztatják. 

 Tag kiválása esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás 

arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget, a fentiekben rögzített 

feltételeket és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.  

 A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás 

hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a 

társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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12.3. Tagi kizárás 

A Mötv. 89. § (3) bekezdés alapján a társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból 

történő kizárásról. 

 Amennyiben valamelyik Tagönkormányzat nem teljesíti a Társulási Megállapodásból, a 

Projekt megvalósításából rá eső kötelezettségeket, az elnök jogosult kétszer írásban, az 

adott kötelezettségszegés jellegére tekintettel megállapított határidő tűzésével felszólítani a 

Tagönkormányzatot a teljesítésre. 

 Ha a határidő eredménytelenül telik el, a Tagönkormányzatok több mint fele minősített 

többséggel hozott határozattal kizárhatják a naptári év utolsó napjával a Társulásból a 

mulasztó Tagönkormányzatot. 

 A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a felmondás jogkövetkezményeivel. 

13. A társulási megállapodás időbeli hatálya, a társulás megszűnése 

 A Jelen megállapodás a minden Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben 

történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba és Projekt által megvalósított 

hulladéklerakó üzemelésének befejezéséig áll fenn, 2026. december 31-ig.  

 a Társulás megszűnik a törvény erejénél fogva, 

 a Társulás megszűnik a bíróság jogerős döntése alapján 

 a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével 

meghozott határozata alapján 

14. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, 

módja  

 A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 

 A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

 A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 

 A társulásba bevitt vagyon tekintetében a vagyont a társulás azon tagjának kell visszaadni, 

amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 

15. Záró rendelkezések 

 Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 60 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. 

 Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. 
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 A helyi önkormányzatok képviselő-testületei vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, 

egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a 

társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben elfogadják a Szolnoki Törvényszék 

illetékességét. 

 Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Uniós támogatású 

projektek megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és 

útmutatót, továbbá a Mötv., az Áht. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és e törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb 

jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 A fentiek szerint ezen megállapodást az 1. sz. mellékletét képező aláírási íven – a tagok 

eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

Tiszafüred, 2018. szeptember 27. 

Mellékletek: 

1. melléklet: Aláíró ív 

cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/95900004.TV/
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1. sz melléklet 

ZÁRADÉK 

 

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

 

Önkormányzat neve, határozat száma:   Polgármester neve és aláírása 

 

 Abádszalók Város Önkormányzata   ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Balogh Gyula 

 

Besenyőtelek Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Bozsik Csaba 

 

Berekfürdő Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Molnár János 

 

Dormánd Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Rajna Kálmán 

 

Egerfarmos Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Petrik László 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Dr. Miluczky Attila 

 

Fegyvernek Város Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Tatár László 
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Füzesabony Város Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Nagy Csaba  

 

Kisújszállás Város Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Kecze István 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Szabó András 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Guba László 

 

Mezőszemere Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Bukta Mária 

 

Mezőtárkány Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Tóthné Szabó Anita 

 

Nagyiván Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Lajtos István 

 

Poroszló Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Bornemisza János  
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Sarud Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Tilcsik István 

 

Szihalom Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Bóta József Sándor 

 

Tiszabő Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Bruna László 

 

Tiszabura Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Nagy Imre 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Szilágyi Sándor 

 

Tiszaderzs Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Fótosné Czeglédi Zsuzsanna 

 

Tiszafüred Város Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Ujvári Imre 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Pisók István 
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Tiszaigar Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Szilágyi László 

 

Tiszaörs Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Bodonné Gyöngy Erika 

 

Tiszaroff Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Kamarás Zsolt 

 

Tiszaszentimre Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Koczúrné Tóth Ibolya  

 

Tiszaszőlős Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Kerekes András 

 

Tomajmonostora Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Fazekas Szabolcs 

 

Újlőrincfalva Község Önkormányzata ………………………………………. 

…/…….. (…...) sz. Kt.hat PH Zsebe Zsolt 

 


