


Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2020. évi munkájáról 

 

 

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 10/2020. (03. 04.) 

TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2019. évi költségvetés 3. módosításának 

elfogadása kapcsán: 

 

1.) A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. 

évi költségvetés 3. számú módosításának 1-5. sz. mellékletét. 

 

2.) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetés 3. számú módosításának főösszegeit 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A bevételi főösszeg:  9.899.332.734,- Ft 

A kiadási főösszeg:  9.899.332.734,- Ft 

 
A költségvetés módosításának indokai: 

A személyi juttatások a tervezetthez képest csökkentek, a dologi kiadások viszont 855.986,- Ft-tal 

megnövekedtek, amelynek oka a kommunikációs és szolgáltatási kiadások növekedése, melyet 

csökkent a kiküldetési, reklámköltségek tervezett szint alatti realizálódása. A tervezett kiadások 

legjelentősebb növekedésének, 1.906.128.116,- Ft összegben meghatározó eleme az informatikai 

eszközök növekedése 703.706.000,- Ft összegben, valamint a szintén folyamatban lévő KEHOP 

beruházáshoz kapcsolódó egyéb tárgyi eszközök beszerzése a tervezett 1.172.377.449,- Ft 

tervezett összeghez képest 1.969.288.600,- Ft összegben történő realizálása. Nevezett összegek a 

projekt elfogadott költségvetésének megfelelően alakultak, az eltérés oka, hogy realizálásuk 

tervezésekor a Társulás a 2020. évi, nem pedig a 2019. évi költségvetésébe tervezte beállítani. 

Tekintettel a beszerzések gyors és probléma mentes lebonyolítására az egyes projekt elemek 

megvalósítása időben előbb történt. 

 

 

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 12/2020. (03. 04.) 

TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta 2020. évi költségvetés elfogadása kapcsán: 

 

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs. 

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft. 

3./ A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

költségvetésének 1.-9. számú mellékletét. 

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetési főösszegeit a 

Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A bevételi főösszeg:  4.625.305.399,- Ft 

A kiadási főösszeg:  4.625.305.399,- Ft 
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3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 22/2020. (07. 09.) 

TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi zárszámadását a határozat 1-9. számú mellékleteivel 

együtt az alábbiak szerint fogadta el: 

 

A 2019. évi költségvetés előirányzatának bevételi és kiadási fő összege 9.899.332.734,- Ft, a 

bevételi fő összeg 6.639.023.593,- Ft-ra, a kiadási fő összeg 2.016.404.840,- Ft-ra teljesült. 

A 2019. évi maradványösszege 4.622.618.753.- Ft. A mérleg fő összege 7.818.089.372,- Ft. 

 

A maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 

azonosító számú pályázatra 181.865.036,- Ft, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projektre 3.551.770.617,- Ft kerül felhasználásra, tartalékba pedig 888.983.100,- Ft kerül 

elhelyezésre. 

 

 

4./ A Társulás 2020. évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács a 3/2020. (03. 04.) TT. számú 

határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 
 

 

A 2019. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács a 2/2020. 

(03. 04.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 
 

Közbeszerzési 

eljárási 

információk

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége

Eljárás 

megindítás

ának 

tervezett 

időpontja 

(negyedév)

Eljárás 

megindítá

sának 

tervezett 

időpontja 

(hónap)

Szerződés 

teljesítés

ének 

várható 

időpontja 

(év)

Szerződés 

teljesítésé

nek 

várható 

időpontja 

(negyedév)

Szerződés 

teljesítés

ének 

várható 

időpontja 

(hónap)

Közbeszer

zésre 

irányadó 

eljárási 

rend

Tervezett eljárás 

fajtája

Forrás 

megnevezése

Szolgáltatási 

kategória
Szerződés típusa

Szerződés 

időtartama 

(mennyiség)

Szerződés 

időtartama 

(időegység)

Előzetes 

tájékoztató 

közzététele 

(I/N)

Megvalósító 

közbeszerzési 

eljárás

1.

Szolgáltatás beszerzése: PR-

nyilvánosság biztosítása a KEHOP-

.3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz 

kapcsolódóan

37.500.000 ft II. április 2020 IV. 9 Nemzeti
Kbt. 112. (1) b) 

nyílt eljárás
EU-s forrás

13 - 

reklámszolgáltatások
Megbízási szerződés 9 hónap Nem -

2.

szolgáltatási koncesszió 

beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 jelű pályázat projekt 

keretén belül beszerzésre került 

hulladékgyűjtő gépjárművek (5 db) 

vagyonkezelésbe történő adása

fizetendő 

koncessziós díj 

összesen: 

351.760.000 ft

II. április 2025 IV 60 Nemzeti

hirdetmény nélküli 

koncessziós 

beszerzési eljárás 

egyszakaszos

Hazai forrás

16 - szennyvíz- és 

hulladékkezelési 

szolgáltatások, 

fertőtlenítési és 

hasonló 

szolgáltatások

Vagyonkezelési 

szerződés
60 hónap Nem -

2020. évi közbeszerzési terv



Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2019. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása) 

Beszerzés rövid tartalma 

Beszerzés 
mennyisége/ 

becsült értéke 
Közbeszerzés 
megindítása 

Szerződéskötés 
ideje 

Eljárástípus 
Megvalósulással 

kapcsolatos információk 

(nettó Ft) 

1. Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a 
KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz kapcsolódóan 

 

37.500.000 Ft 

 

- - - Nem valósult meg 

2. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a 

hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges 

chiprendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 

(Domaszék, Kistelek, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa) 

41.197.197 Ft 2019.02.27. 2019.05.02. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 

3. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a 

hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges 

chiprendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 

(Algyő, Balástya, Deszk, Ferencszállás, Kelebia, Kiszombor, 

Klárafalva, Ópusztaszer, Pusztaszer, Röszke, Tompa) 

50.442.603 Ft 2019.02.19. 2019.04.11. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 

4. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került 

hulladékgyűjtő edények, konténerek, házi komposztálók 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

vagyonkezelésbe történő adása 

349.802.427 Ft 2019.05.21. 2019.08.08. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 

5. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került 

hulladékgyűjtő edények, konténerek, házi komposztálók FBH-

NP Nonprofit Kft. vagyonkezelésbe történő adása 

27.972.814 Ft 2019.05.27. 2019.08.08. 
Koncessziós hirdetmény 

előzetes közzététele nélküli 
eljárás 

Megvalósult 



A Társulási Tanács a 24/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában döntött a Társulás közbeszerzési 

szabályzatának módosításáról. 

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított szabályzat 2020. 10. 15. napjától hatályos. 

 

A közbeszerzési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzési 

szabályzat legutóbbi módosítása óta többször módosításra került. A Kbt. változásai miatt a 

közbeszerzési szabályzat aktualizálása vált szükségessé. 

A 2019. évi CXX. törvény 2020. február 1. napjától hatályba lépett rendelkezése a kötelező 

közzétételi határidőket módosította (rövidítette), továbbá eltörölte a Kbt. 113. §-a szerinti 

eljárás típust. 

A 2018. évi LXXXIII. törvény általi módosítás során az éves statisztikai összegezés készítési 

kötelezettség eltörlésre került. 

A bekövetkezett Kbt. módosítások, illetve egyéb kisebb adminisztratív pontosítások átvezetésre 

kerültek a közbeszerzési szabályzaton a fentiek szerint. 

 

 

5./ A Társulási Tanács a 4/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatában elfogadta a Társulás módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 

 A módosítás indoka: 

 A Pénzügyi Bizottság és az Operatív Bizottság munkájának gördülékenyebbé tétele a 

bizottságok határozathozatali képességének módosításával. 

 

 

6./ A Társulási Tanács 5/2020. (03. 04.) TT. sz. határozata alapján a Társulási Tanács új Pénzügyi 

Bizottság tagja 59,92 % szavazataránnyal, 70,30 % lakosságszám aránnyal: 

Jani János Ferencszállás Község Önkormányzata Polgármestere lett. 

 

Az új tag megválasztásának indoka: 

A Társulási Tanácsnak új Pénzügyi Bizottsági tagot kellett megválasztania, mivel a 62/2019. 

(11. 28.) TT. sz. határozattal megválasztott Pénzügyi Bizottság tagjai közül Szegvári Ernőné 

Kiszombor Nagyközség Polgármestere a 2020. január 30. napján kelt nyilatkozatában 

tájékoztatta a Társulást, hogy 2020. február 16. napjával lemondott polgármesteri tisztségéről, 

amelyre tekintettel 2020. február 17. napjától nem áll módjában betölteni a Társulás Pénzügyi 

Bizottságának tagsági feladatait. 

 

 

7./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a 

műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, 

amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a 

továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren 

keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. 

április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás 

érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. 

napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. 

napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 

2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. 
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április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 

iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, 

amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság 

felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A hiánypótlással kapcsolatban a 

KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.  

 A projekt 4. sorszámú PFJ beküldése 2020. április 29. napján megvalósult, a KSZ részéről 

érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.  
 

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád 

Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., a FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. és a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.  

A Társaságok – az FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. kivételével – a vagyonkezelési 

szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztették az 

üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, amelyeket 

igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Társulási Tanács a 2019. évi 

elszámolásokat a 16/2020. (07. 03.) és a 17/2020. (07. 03.) TT. számú határozataival 

jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére a határozatokban 

foglaltak szerint. 

 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft benyújtotta a vagyonkezelési szerződésekben 

rögzített köztelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonelemire vonatkozó 2020. évi felújítási 

terveiket, amelyet a Társulási Tanács a 16/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatával elfogadott. 

 

 

8./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" 

elnevezésű projekt bonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint 

konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. 

 

A Projekt alapadatai: 

 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 4. számú módosítás, 2019. 10. 31. 

Támogatás összege:     6.749.994.150,- Ft 

Összköltség:      7.500.000.000,- Ft 

A projekt megvalósításának kezdete:   2016. 11. 09. 

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 03. 17. (Támogatói döntés 

alapján 3 hónapos hosszabbítással) 

 

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 

2018. és 2019. évben: 

 

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 

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

szállító járművek beszerzése; 
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek 

beszerzése; 

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

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

szemléletformálási feladatok ellátása. 
 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó 

feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO Kft. 

 

A MENTO Környezetkultúra Kft. ajánlati ára nettó 5.805.848.900,- Ft. 

 

Vállalkozási szerződés aláírása:  2018. december 17. 

1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22. 

Teljesítési határidő:   24 hónap (2020. december 17.) 

 

A kifizetések a teljesítések függvényében folyamatosak. 

A jelenlegi pénzügyi készültség: 69,65 %-on van. 

A Vállalkozó XI. számú teljesítése is aláírásra került. A Mento Kft. és A-HÍD Zrt. részére 

folyósításra került az első részlet. 

A Vállalkozó 2020.11.10. napjáig négy követelést nyújtott be a járványügyi helyzetre való 

tekintettel, melyből az elsőt részleteiben is kidolgozta.  

Az első háromra készül a Mérnök határozat, a negyedik bejelentés még nincs kidolgozva. 

 

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra: 
 

tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

1. 
Integrált mechanikai-optikai 

hulladékkezelő mű (60 e t/év) 
1 

2. Bálatároló szín (840 m2) 1 

3. Eszköztároló szín (72 m2) 1 

4. Iroda és szociális épület (24,5*13m) 1 

5.  Hídmérleg (18 m, 60 t) 3 

6. Mérlegház (2,5*5m) 2 

7. Portakonténer (2,5*3m) 1 

8. Szaniterkonténer (2,5*3m) 1 

9. Abroncsmosó 1 

10. Tüzivíztározó (360 m3) 1 

11. Térburkolatok kiépítése (21.000 m2) 1 

12. Biológiai stabilizáló (6 500 m2) 1 

13. Parkoló (32 hely) 1 

14. Kerékpártároló (4 hely) 1 

15. Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2) 1 

16. 
Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, 

informatika, térvilágítás, tüzivíz hálózat 

stb.) 
1 

17. Meglévő válogató csarnok bővítése 1 

18. Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap) 1 

19. Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha) 1 
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tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

20. Szőregi hulladékgyűjtő udvar 1 

21. 
Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3 

db Röszke közigazgatási területén 
4 

 

 

 

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a gyűjtő- és szállító járművek 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft. 

 

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft. 

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. október 30. 

Teljesítési határidő:   2019. augusztus 26. 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

1. 
Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 

(6x2 gyűjtőjármű) 
4 

2. 

Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 

ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 

1 

3. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
2 

 

A Társulási Tanács a 6/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gépjárművek üzemeltetési 

feltételrendszerének kialakításáról. 

 

Annak érdekében, hogy a vagyonelemek üzemeltetésbe adása mihamarabb megtörténhessen az 

üzemeltető részére, a Társulás a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 3 vállalkozót kért fel ajánlattételre, amelynek sikeres lefolytatását 

követően a Társulási Tanács a 14/2020. (07. 03.) TT. sz. határoztában döntött a közbeszerzési 

tanácsadó kiválasztásáról. 

 

A Társulási Tanácsnak a Közbeszerzési szabályzat II. 4. pontja alapján a közbeszerzési eljárás 

előkészítése, a beérkező pályázatok értékelése, valamint az eljárások eredményének vagy 

eredménytelenségének megállapítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvénnyel összhangban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kell kineveznie. 

 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti bíráló bizottsági szakértői feladatok ellátását 

a Társulás Munkaszervezetének személyi állománya nem tudja biztosítani, és a Bíráló Bizottság 
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működését a szavazati joggal rendelkező közbeszerzés tárgya szerinti szakértő nélkül ellátni nem 

tudja, ezért a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő bevonása, értékelési feladatokat ellátó új 

Bíráló Bizottsági tag megválasztása vált szükségessé. 

 

Annak érdekében, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítása mihamarabb megtörténhessen, 

ezért a Társulás a szakértő Bíráló Bizottsági tag feladatainak ellátására az 3 gazdasági társaságot 

kért fel ajánlattételre.  

 

A Társulási Tanács a 25/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában döntött „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek 

közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása 

érdekében szakértő Bíráló Bizottsági tag kiválasztásáról. 

 

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési dokumentációk Társulási Tanács általi jóváhagyását 

követően indulhat meg. 

 

A Társulási Tanács a 20/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek (7 db) 

szakszervizének kiválasztásáról. 

 

A szakszervíz kiválasztásának indoka: 

A gépjárművek üzemeltetésbe adása még nem történt meg, arra a szolgáltatási koncesszió 

beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor, amelynek 

előkészítése jelenleg folyamatban van. 

A gépjárművek gyártói előírás szerinti 1 éves időszakos szervizelését azonban az üzemeltetésbe 

adás megtörténtétől függetlenül is szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a Társulás az 

eszközökre vonatkozó jótállást, és egyéb garanciális jogokat ne veszítse el. A gépjárművek 

jótállási időn belüli szervizét kizárólag MAN szakszervizben lehet elvégezni. 

A fentiekre tekintettel a Társulás a 7 db gépjármű esetében a közbeszerzési szabályzat „V. A 

közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírások” cím V.1.1. pontja 

szerinti előírásának - a legalább három ajánlat bekérésének – megfelelően szervizcégektől kért be 

árajánlatot. 

 

A gépjárművek szervizelési feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot az Autorail Kft. (6728 

Szeged, Budapest út 34.) adta összesen nettó 1.712.391,- Ft +ÁFA vállalási összegben, amely 

szakszervizzel a Társulás vállalkozási szerződést kötött. 

 

 

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az 

egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában 

fejeződött be. 

 

Adás-vételi szerződés aláírása: 2019. február 27. 

Eladó:     DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) 

Szerződéses összeg (nettó):  161.550.000,- Ft 

Teljesítési határidő:   2019. december 21. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 
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Tétel (típus) 

sorszáma 
Tétel (típus) megnevezése 

Mennyiség 

(db) 

1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 1 

2. Targonca bálafogóval 2 

3. Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép 1 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg 2020. évben kifizetésre került. 

Az eszközök üzemeltetésbe adása még nem történt meg. 

 

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán 

edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen érvényes és 

összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette. 

 

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft. 

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19. 

Teljesítési határidő:   2019. augusztus 19. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

KONTÉNEREK 

1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer 

(20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 

32 db 

2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

1 db 

4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

12 db 

5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 

m3-es konténer 

1 db 

7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt 

gj. által üríthető (önűrítős) 

4 db 

8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő 

konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt 

konténer) 

1 db 

ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK 

9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

52 045 db 

10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

1 544 db 

11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű 

szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 

840-3 

1 378 db 
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Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

EGYÉB EDÉNYZET 

12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db 

13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag 

edény 

2 db 

14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras 

műanyag hordó 

3 db 

15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással 

rendelkező fém hordó 

2 db 

16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros 

tetejű hordó  

27 db 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 

 

A Társulási Tanács a 18/2020. (07. 03.) határozatában elfogadta „A Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. tájékoztatását az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt vagyonelemeinek 2020. évre vonatkozó beruházási tervéről, és a 

vagyonelemeken 2019. évben végzett beruházási munkálatairól. 

 

A Társulási Tanács a 19/2020. (07. 03.) határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő edények és konténerek 

üzemeltetésére kötött vagyonkezelési szerződések módosításáról. 

 

A vagyonkezelési szerződések módosításának indoka: 

A Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre 

került hulladékgyűjtő edények és konténerek üzemeltetésbe adása érdekében 2019. augusztus 8. 

napján üzemeltetési szerződést kötött a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a 

továbbiakban: SZHGT) és az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: FBH). 

 

Az SZHGT-vel kötött üzemeltetési szerződés keretein belül az SZHGT részére átadásra kerültek 

a Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő 

udvaraiban üzemeltetésre tervezett újrahasználati konténerek is tekintettel arra, hogy az érintett 

hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetésére az SZHGT-nek a Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával 2016. szeptember 5. napján, valamint a 2019. december 2. napján kötött, ISPA 

vagyon működtetésére vonatkozó szerződések alapján kizárólagos üzemeltetési joga állt fenn. 

A Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések 

hulladékgyűjtő udvaraira vonatkozóan az SZHGT kizárólagos üzemeltetési joga az üzemeltetési 

szerződés lejártával, 2020. május 31. napján megszűnt. Az üzemeltetési szerződés lejártát 

követően a vagyonelemeket Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a 75/2020. (IV. 24.) PM. 

számú határozatával 2020. június 1. napjától kezdődően a megszűnt üzemeltetési szerződéstől 

eltérő feltételekkel az SZHGT vagyonkezelésébe adta. 

A hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetését az érintett települések esetében a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire tekintettel a továbbiakban kizárólag az érintetett 

települések önkormányzataival hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban 

álló közszolgáltató, azaz az FBH láthatja el, illetve fogja ellátni.  

A fentiekre figyelemmel az SZHGT-vel és az FBH-val megkötött KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő edények és konténerek 
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üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési szerződések módosítása vált szükségessé. 

A vagyonkezelési szerződések módosításával a Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, 

Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő udvaraiban üzemeltetésre tervezett 7 db 

újrahasználati konténer SZHGT üzemeltetéséből történő elvonása, és az FBH részére történő 

üzemeltetésbe adása valósul meg. 

 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2019. 02. 27. napján megkötésre került a nyertes 

ajánlattevő Keiok Kft.-vel.  

A szerződés ellenértékének összege nettó 96.885.976,- Ft.  

Teljesítési határidő:   2021. március 17. 

 

Az első kooperáció 2019. 05. 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó 

jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási 

tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és nagyközségek. A látványtervek elfogadásra kerültek 

az Irányító Hatóság által. A Vállalkozó a 8. héten benyújtotta 1. számú teljesítési igazolását, a 

reklámtárgyak leadását követően.  

A Vállalkozó részére átadásra került a bevonandó iskolák listája, civil szervezetek listája, valamint 

azon településekről készült kimutatás, ahova a projekt keretein belül házi komposztálók kerültek 

átadásra.  

A számla kiállításra került 2020. 02. 28. napján. A szállítói kifizetési igénylés ismételt benyújtása 

megtörtént 2020. 04. 02. napján, amely elutasításra került. Ismételt benyújtása a 14. héten 

megtörtént. A számla kifizetése megtörtént az ITM által. A Vállalkozó akadályközlő levelet 

nyújtott be a 13. héten a Megrendelő/Társulás felé, mivel az elmaradó rendezvények gátolják a 

szerződésszerű teljesítést. A Megrendelő/Társulás a 17. héten elfogadta az akadályközlő levelet.  

A Vállalkozó leszállította a makettet 2020. 05. 21. napján.  

 

A szerződésmódosítás minőségbiztosítása a 39 héten elindult. Az IH hiánypótlást kért 2020. 

október 9. napi válaszadási határidővel, amely 2020. október 9. napján benyújtatásra került az IH 

felé.  

Az előkészített a dokumentumok alapján a Társulási Tanács a 26/2020. (10. 15.) TT. sz. 

határozatában elfogadta a megbízási szerződés 1. sz. módosítását. 

A megbízási szerződés 1. sz. módosításával a megbízási szerződés műszaki leírásában foglalt nagy 

rendezvények előírt 8 órás kitelepülési időtartamai kerültek kiegészítésre azzal, hogy a KEIOK 

Kft. a kitelepüléseket igény szerint 2*5 órás időtartamban is teljesítheti. 

 

A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak, a módosítás a megbízási 

díjat nem érinti. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus okozta vészhelyzet, projektek 

teljesíthetőségére gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklésére tekintettel, automatikusan, 

egyoldalúan módosította a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt Támogatási 

Szerződését, amelyre tekintettel a projekt fizikai befejezésének határideje 2020. december 17. 

napjáról 2021. március 17. napjára módosult. 
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A Támogatási Szerződés módosításával a KEIOK Kft. teljesítési határideje a megbízási szerződés 

IV.4.1. pontjára hivatkozva automatikusan 2020. december 17. napjáról 2021. március 17. napjára 

módosult. 

 

A Vállalkozó megküldte 2. teljesítésének tervezetét, amelyet az NFP jóváhagyott.  

 

PR és tájékoztatás 

 

A PR és tájékoztatásra irányuló beszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése jelenleg a 

dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Közbeszerzési Tanácsadóval történő egyeztetés alatt van. 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) 

Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások 

tervezett műszaki tartalmát. NKOH döntéséről szóló értés a központi felületükön keresztül 

megérkezett. Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi 

lefolytatásával hozzájárul. Az NKOH illetékes munkatársa 2019.12. 06-án felvette a kapcsolatot 

az NFP-vel a műszaki tartalom véglegesítése céljából. A műszaki tartalom véglegesítése 2019. 12. 

16-án megtörtént. Az NKOH 2020. 05. 21-én megküldte második körös korrektúrázott műszaki 

leírását a Dél-Alföldi Térségi kötelező tájékoztatás és nyilvánosság igénynek, amelyre a 

választervezet összeállítása folyamatban van az NFP Nonprofit Kft által.  

 

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs 

eszközök a következők: 

 Kommunikációs (cselekvési) terv készítése; 

 Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése; 

 Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése; 

 Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése; 

 A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése; 

 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan; 

 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, 

 Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése, 

 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal; 

 A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése. 

 

2020. 11. 05. napjáig elvégzett feladatok: 

 A Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 

2017.01.20-án fogadott el; 

 A sajtóközlemény tartalma véglegesítésre került, a sajtóközlemény kiküldésre került; 

 Egyeztetésre került az NKOH-val a műszaki tartalom. 

 

 

9./ A Társulás Tanács a 28/2020. (10. 15.) TT. számú határozatában döntött a Homokháti 

Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásával megkötésre tervezett együttműködési 

megállapodás elfogadásáról. 
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A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok 

Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020 májusában egyeztetéseket kezdeményezett 

egymással a tag-, illetve a közszolgáltatásban résztvevő településeiket érintő 

hulladékgazdálkodási célú pályázatok megvalósításának, működtetésének racionalizálása, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a meglévő hulladékgazdálkodási 

létesítmények, eszközök üzemeltetésének összehangolása érdekében. 

 

A tárgyalások során a mellékletben csatolt Együttműködési megállapodás (a továbbiakban: 

megállapodás) tervezet került összeállításra, melynek tartalmi elemeivel az aláíró felek 

képviselői egyetértettek, és akaratukat a megállapodás Társulási Tanács által történő elfogadása 

előtt a záradék aláírásával megerősítették. 

 

Az együttműködési megállapodás tervezetével szemben az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága a 2020. szeptember 24. napján kelt, KHVF/64482-8/2020-ITM sz. levelében 

kifogást nem emelt. 

 

A megállapodással Társulási Tanács által történő elfogadásával és aláírásával a következő célok 

érhetőek el: 

- a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú és a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 

azonosító számú pályázatok műszaki tartalma összehangolásra kerül, amellyel a kettős 

finanszírozás elkerülhetővé válik; 

- a megvalósult ISPA/KA 2000/HU/16/P/PE/005 és a KEOP 1.1.1/C/1-2013-0004, valamint 

a folyamatban lévő KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 és az előkészítés alatt álló KEHOP-

3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú pályázatokban szereplő vagyonelemek 

működtetésének összehangolása és tulajdonjogának rendezése a homokháti tagtelepülések 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépése nélkül rendezésre 

kerül; 

- a Társulások tagönkormányzatai és a közszolgáltatóik a megállapodásban rögzítettek 

teljesítésével eleget tudnak tenni a pályázataikhoz kapcsolódó támogatási szerződéseikben 

rögzített kötelezettségeiknek;  

- az egyes, jövőbeli hulladékgazdálkodási fejlesztések, pályázatok előkészítési és 

megvalósítási szakaszában a Társulások együttműködnek és közösen alakítják ki a 

fenntartási időszakra vonatkozó tulajdoni viszonyokat, üzemeltetési koncepciókat; 

- a Társulások által megvalósított, folyamatban lévő és előkészítés alatt álló pályázatok 

esetében a megvalósíthatósági tanulmányok, a támogatási szerződések, azok módosításai 

és a támogatási szerződésekben rögzített indikátorok teljesítése érdekében a pályázatok 

által érintett települések hulladékáramait a kötelező fenntartási időszakok 

figyelembevétele mellett összehangolják; 

- a hulladékáramok összehangolása érdekében az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásával érintett önkormányzatai egyetemleges 

felelősséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban rögzített hulladékáramok a Szeged, 

Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepre kerüljenek beszállításra; 

- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a homokháti települési önkormányzatok az 

ISPA/KA projekt keretében megvalósult hulladékudvarok és gyűjtőszigetek alapjául 

szolgáló földterület, és az azon létesült felépítményeknek érintett önkormányzatok 

tulajdonába adásának feltételeire vonatkozóan tárgyalásokat folytatnak és a megállapodás 

kereteit rögzítik; 
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- a homokháti településeken létesült hulladékgyűjtő udvarok és gyűjtő szigetek az FBH-NP 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülnek; 

- a Társulások tagönkormányzatai kötelezettséget vállalnak arra, hogy településeiken a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását melyik közszolgáltatótól kívánják igénybe 

venni; 

- a hulladékgazdálkodási rendszerek pénzügyi fenntarthatósága érdekében a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 5 éves 

hulladékelhelyezési szerződést köt egymással, amelyben rögzítik a hulladékelhelyezési 

díjak mértékét és annak emelésének módját; 

- a Társulások és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók a megállapodással érintett 

települések érdekeinek összehangolása érdekében folyamatosan egyeztetnek. 

 

 

10./ A Társulás Elnöke a 29/2020. (12. 10.) TT. Elnök számú határozatában döntött „A 

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett 

hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe 

adása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

 Elfogadta, és jóváhagyta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyonkezelésbe 

történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére 

irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

részvételre felkért Ajánlattevők körét az alábbiak szerint: 
név:   Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
székhely:  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 

adószáma:  25595417-2-06 
KSH azonosító: 25595417-3821-572-06 

Képviseli:  Dr. Koltainé Farkas Gabriella 

 

 Elfogadta, és megfelelőnek tartotta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és 

szállítójárművek vagyonkezelésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő 

szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési 

dokumentációját. 
 

 Elfogadta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül 

beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyonkezelésbe történő adása 

érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság 

tagjainak jelölését, és felkérte Őket a Bíráló Bizottság munkájának ellátására. 
Tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság összetétele: 
Elnök:  Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester (szavazati joggal) 
Tagok: Novák Péter az Innozenit Kft. ügyvezetője közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértő (szavazati joggal) 
Molnár Áron polgármester operatív bizottság elnöke (szavazati 

joggal) 
Tóth Istvánné pénzügyi szakértő (szavazati joggal) 
Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési és jogi szakértelmet adó tag 

és titkár (szavazati joggal) 
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 Hozzájárult a csatolt dokumentumok alapján a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek 

vagyonkezelésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió 

beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével történő megindításához. 
 

 Felkérte a Társulás Munkaszervezet vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló 

Bizottsági javaslatát, valamint a Döntéshozó közbeszerzést lezáró döntését terjessze 

Tisztelt Társulási Tanács elé, valamint küldje meg az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, valamint az NFP Kft. részére. 
 

 

11./ A Társulás Elnöke a 30/2020. (12. 10.) TT. Elnök számú határozatában döntött a 

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú 

projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek vagyonkezelési 

szerződéseinek módosításáról. 

 

A vagyonkezelési szerződések módosításainak indoka: 

A Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Nonprofit Kft. között 2020. november 

4. napján együttműködési megállapodás jött létre. 

Az együttműködési megállapodás 6.1, 6.2, és 6.3 pontjában foglaltaknak megfelelően az 

aláíró felek megállapodtak a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek 

vagyonkezelési szerződéseinek módosításáról. 

 

 

A 2020. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási 

kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat 

beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában. 

 

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán 

szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi határozat is 

kapcsolódott. 

 

 

Szeged, 2021. május 13. 

 

 

 

      Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

 

 


