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a képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat rekultivációs alap kezelési szerződés megszüntetése tárgyában önkormányzati 
döntés meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, Gödöllő Város Önkormányzata és Nógrádmarcali 
Község Önkormányzata 2016-ban rekultivációs alap kezelési szerződést írt alá. A szerződés 
célja az volt, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrejöttével a tulajdonos 
Önkormányzati Társulás, és az üzemeltetésre létrehozott Zöld Híd Régió NKft. kötelezettséget 
vállalt a rendszer gazdaságos és a jövőbeni környezetvédelmi értékeket szem előtt tartó, 
fenntartható működtetésére és a későbbi rekultivációhoz kapcsolódó források elkülönítésére. 
A létrehozott alap képzésére azért volt szükség, hogy hulladékgazdálkodási rendszer 
működtetéséből származó hulladéklerakók rekultivációját a bezárását követően, további 30 
évig történő ellenőrző vizsgálatát fedezni tudják.

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. április 17-én megtartott ülésén 18/2019. (IV. 
17.) számú társulási határozatával úgy döntött, hogy a 2016. július 5. napján megkötött 
rekultivációs alap kezeléséről szóló szerződés megszüntetését elfogadja. A megszüntető 
megállapodás aláírására Fördős Attila elnököt hatalmazta fel. (a határozat az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képzi)

2019. december 10-én az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 59/2019. (XII. 10.) sz. 
határozatával felkérte Gödöllő Város Önkormányzatát és Nógrádmarcali Község 
Önkormányzatát, hogy a képviselő-testületek soron következő ülésein tárgyalják meg a 
Társulási Tanács 18/2019. (IV. 17.) számú határozatát és a döntésről értesítsék Juhász István, a 
Társulás új elnökét, (a határozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képzi)

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás bár a szerződés megszüntetésének elfogadásáról 
döntött, nem juttatott el önkormányzatunkhoz új szerződéstervezetet, amelyről az 59/2019 sz 
határozatának tárgyában meghatároz. A hatályos szerződés értelmében Gödöllő Város 
Önkormányzata a számára átutalt összeget kizárólag rekultivációs és gondozási feladatra 
fordíthatja. Az összeg önálló számlán, elkülönítve van kezelve.
Az önkormányzat által kezelt rekultivációs alap jelenlegi egyenlege: 167.177.231 Ft. A 
szerződésben rögzített Önkormányzat irányában meghatározott teljesítési kötelezettségének a 
kötelezett a megelőző kettő évben (2018, 2019) nem tett eleget.

A rekultivációs tartalék képzésének módszerét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény előírásainak megfelelően 2016-ban a szerződés mellékleteként fogadta el a Társulás. 
Ennek alapján a hulladéklerakó működése folyamán az adózás előtti eredmény terhére kell a 
céltartalékot képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, 
teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy 
a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény 
rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni 
költségeket mindenkor fedezni tudja. A rekultivációs céltartalék képzésének az alapja a 
rekultivációs tervek és engedélyek alapján végzett mérnöki becslés, amely 1 négyzetméter 
depó testnövekedésére 700 Ft-ot állapított meg. Minden negyedév végén az üzemeltető 
költségére a depótestet megmérik, amely alapján meghatározásra kerül az adott negyedévre a 



hulladéktest változása. A m3-ben kapott változás 700 Ft-tal történő felszorzása adja az 
elkülönítendő kötelező céltartalékot.

A szerződés tartalmazza, hogy a rekultivációs összegek képzésének részletes szabályait, az 
összeg nagyságát a felek 2017. szeptember 1. napjával, majd minden további két évben 
kötelesek felülvizsgálni annak megállapítása céljából, hogy az összegek elégségesek lesznek - 
e rekultivációs kötelezettségek végrehajtására. Önkormányzatunk a 2019. évi 
felülvizsgálatokról a mai napig hivatalos értesítést nem kapott.

Az előterjesztésben megfogalmazott indokok alapján a szerződés megszüntetését mindaddig 
nem javaslom, amíg a szerződéssel érintett 4 fél újabb megállapodást nem köt a rekultivációs 
alap kezeléséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg fenti előterjesztést és támogassa a 
határozati javaslatot.

Gödöllő, 2020. február „t

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak - Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2019. április 17-én megtartott ülésén hozott, 18/2019. (IV. 17.) számú társulási 
határozatát és az abban foglaltakkal nem ért egyet. Gödöllő Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja a 2016. július 5. napján megkötött rekultivációs alap 
kezeléséről szóló szerződés megszüntetését.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határidő: az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás értesítésére azonnal
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Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi önkormányzati Társulás

KIVONAT

az Észak — Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

2019. április 17-én megtartott 
ülésétől készült jegyzőkönyvéből ■

Tárgy: Rekultivációs alap kezelési szerződés megszűntetése és új rekultivációs alap 
kezelési szerződés megkötése

18/2019.(IV.17.) sz. Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

határozata ’

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás úgy dönt, hogy a 2016. július 5. napján 
megkötött rekultivációs alap kezeléséről szóló szerződés megszüntetését elfogadja. 
Felhatalmazza az elnököt az erről szóló megszüntető megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: Fördős Attila 
elnök

K.m.£

A kivonat hiteléül:

£>rinyic^kiné Hug)/ec% Éva

Cím:2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. Pf.:75/2 • tel:28/561-250 • fax:28/561-251“ e-mail cím: titkarsag@zoldhid.hu •
■ honlap: wWw.zoldhid.hu .
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Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

KIVONAT 

az Észak — Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

2019. december 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Rekultivációs alap kezelési szerződés megszüntetésének és új rekultivációs alap 
kezelési szerződés megkötésének aktuális helyzete

59/2019. (XII, 10.) sz, Észak — Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

határozata

A Társulási Tanács felkéri Gödöllő Város Ön kormányzatát, illetve Nógrádmarcal Község 
Önkormányzatát, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésükön tárgyalják meg a Társulási 
Tanács 18/2019. (IV. 17.) számú határozatát és a tárgyalás eredményéről soron kívül értesítsék a 
Társulás elnökét,

Határidő: azonnal Felelős: Juhász István elnök,
Dr. Gémesi György polgármester Gödöllő, 
Vályi Nagy András polgármester Nógrádmarcal

A klyoíiat hiteléül: ÍJ .
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Cím:2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. Pf.:75/2 • tel:28/561-250 • fax',28/561-251’ e-mail cím: titkarsag@zoldhid.hu •
. honlap: www.zoldhid.hu
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MEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről:

Észak-Kelet Pest és Nógrad Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás,
Nyilvántartási száma: 566609
Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69..
Képviselő: Altsach Ignác társelnök
Adószám: 1556609-2-13
KSH azonosító száma: 1566609-3821 -382-13
Bankszámlaszámai: 12001008-00107758-00100009 és 12001008-00107758-00500007 
továbbiakban, Önkormányzati Társulás, mint kötelezett

másrészről:

Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási NonprofitKft
Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Cégjegyzékszám 13-09-1.37208
KSH azonosító: 22666794-3821-113-13
Adószám: 22666794-2-13
Bankszámlaszáma: 12001008-01212239-00100003
IBAN szám: HU90 1200 1008 0121 2239 0010 0003
Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt.
Képviselő: Farkas Balázs megbízott ügyvezető igazgató 
továbbiakban,mint Üzemeltető,

harmadrészről:

Gödöllő Város Önkormányzata,
Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselő: Dr. Gémesi György
mint a hulladékot „befogadó” földterület tulajdonosa,

negyedrészről: ■ >

Nógrádmareal Község Önkormányzata
Székhely: 2675 Nógrádmareal, Rákóczi utca 2.
Képviselő: Vályi Nagy András polgármester
mint a hulladékot „befogadó” földterület tulajdonosa között az alábbi célból és 
feltételekkel:

Preambulum:

Az Európai Unió és Magyar Állam 95 %-os támogatásával, 2002/HU/16/P/PE/014 azonosítási 
számmal jelölt regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrejöttével a tulajdonos 
Önkormányzati Társulás, mint támogatási kedvezményezett és ezzel együtt az üzemeltetésre 
létrehozott Zöld Híd Régió NKft is kötelezettséget vállalt a rendszer gazdaságos és a 
jövőbeni környezetvédelmi értékeket szem előtt tartó, fenntartható működtetésére, a későbbi 
rekultivációhoz kapcsolódó források elkülönítésére.



A működtetés során olyan, a támogatási szerződés, illetve jogszabály által előírt alap képzése 
szükséges, amely a hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséből származó hulladéklerakók 
rekultivációját, bezárását, további 30 évig történő ellenőrző vizsgálatait hivatott fedezni.

Az üzemeltető Nkft. a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelve folyamatosan képzi és 
elkülöníti a jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokat, mely a jövőbeni környezetvédelmi kötelezettség alapja.

Felek, mérlegelve azt, hogy a környezetet esetlegesen veszélyeztető folyamatok a 
hulladéklerakóknál (hulladékkezelő központok) koncentrálódnak, felismerték, hogy a 
szubszidiaritás európai elve alapján az esetleges, vagy tervezett beavatkozásoknak is ezen a 
szinten kell végbemenniük. Ez teszi szükségessé, hogy a rekultivációt biztosító pénzügyi 
források közvetlenül a földterülettel érintett Önkormányzatokhoz kerüljenek az alábbi 
feltételek mentén;

I,
A Felek jogai és kötelezettségei:

1) Az Önkormányzati Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy jelenleg a saját, a 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00107758-00500007 alszámláján lévő 
rekultivációs alapot hulladék tárolóban m3- ben mért, földméréssel igazolt mennyiségével 
arányosan átadja a földterületet birtokló tulajdonos önkormányzatok részére.

2) A rekultivációs kötelezettség pénzben történő kép zése a hulladéklerakókat 
(hulladékkezelő központok) üzemeltető közszolgáltató mindenkori feladata és kötelezettsége.

3) Az ingatlan tulajdonos önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy saját nevére, 
kizárólag e rekultivációs célra elkülönített bankszámlát vagy alszámlát nyit, ahova az 
Önkormányzati Társulás a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától számított 8 banki 
napon belül átutalja a már megképzett rekultivációs forrásokat.

4) Az Üzemeltető 2016. május 1-től a megképzésre kerülő rekultivációs forrást 
közvetlenül utalja a földterület tulajdonosai által vezetett elkülönített bankszámlaszámra vagy 
alszámlára.

5) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a pénzösszeget, annak kamatait, 
a további átutalásokat elkülönítetten kezeli és kizárólag a jelen megállapodásban szabályozott 
szakmai, környezetvédelmi célra használja fel.

6) A földtulajdonos Önkormányzat a számára átutalt összeget kizárólag a jelen projekt 
vonatkozásában (2002/HU/16/P/PE/014) értelmezett rekultivációs és utógondozási feladatra 
fordíthatja, más célú felhasználása sem időlegesen, sem véglegesen nem megengedett. A 
Felek közötti elszámolás havonta történik, az üzemeltető adatszolgáltatása alapján.

7) A földterület tulajdonos Önkormányzat közvetlen garanciát vállal ami, hogy a területén 
található hulladéklerakó rekultivációjához a forrásokat - az elkülönített alap erejéig - a 
hatósági előírásokat és a szakma szabályait is figyelembe véve mindenkor és kellő időben 
biztosítja.

8) Az elkülönített pénzeszköz konkrét rekultivációs célú felhasználáshoz az 
önkormányzati társulás elnökének, az üzemeltető ügyvezetőjének, valamint a Földterülettel 
érintett önkormányzat Képviselő-testületének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



9) Rekultivációs feladatnak minősül az a gyakorlati beavatkozás, melyet a rekultivációs 
terv tartalmaz, ez ügyben a hatóság elír, valamint a bezárást követő monitoring rendszer 30 
évig történő üzemeltetése.

II.
A jövő generációk jogait biztosító különleges rendelkezések

1) Ha a hulladékot befogadó földterülettel rendelkező önkormányzat a rekultivációra és a 
jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére szánt forrást a szerződést megszegve 
elvonja, más célra felhasználja, súlyos szerződésszegést követ el és felel ennek jogi és 
környezeti következményeiért.

2) Ha a mindenkori üzemeltető a jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére 
megállapított összeget 60 napot meghaladó időtartamban sem fizeti meg a földterülettel 
rendelkező önkormányzat elkülönített számlájára, vagy alszámlájára, az érintett 
önkormányzat jogosult arra, hogy a hulladék depóra kerülő maradék anyagok további 
elhelyezését a fizetés teljesítéséig megtiltsa.

3) Az esetleges környezeti károk elhárításának költsége nem finanszírozható a 
rekultivációs alapból, azért az üzemeltető a reá vonatkozó szabályok szerint köteles helytállni.

4) A rekultivációs összegek képzésének részletes szabályait, az összeg nagyságát is 
beleértve a felek 2017. szeptember 1. napjával, majd minden további, két évben kötelesek 
felülvizsgálni annak megállapítása céljából, hogy az összegek elégségesek lesznek e 
rekultivációs kötelezettség végrehajtására. Amennyiben - szakértői dokumentumokkal 
alátámasztva - azt tapasztalják, hogy az összegek nem elegendőek, azok megemelése ügyében 
90 napon belül intézkedni szükséges.

III. fejezet
A jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését biztosító szerződés 

nyilvánossága

A jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos minden adat, 
számítás, ügyviteli dokumentum, levelezés nyilvános adatnak minősül, ahhoz bárki, 
korlátozástól mentesen hozzáférhet. Ennek megtagadása bármely fél részéről á szerződés 
súlyos megszegésének minősül.

IV. fejezet 
Jogviták rendezése

A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés végrehajtásának ügyében a jövő 
generációk érdekeit folyamatosan szem előtt tartva járnak el, az esetleges vitás kérdések 
eldöntése ügyében érdemi tárgyalást tartanak, megállapodásra törekszenek.



Ha a tárgyalások a jogvita keletkezésétől számított 30 napon belül eredményre nem vezetnek 
a Kerepes, Ökörtelek - völgyi hulladéklerakó esetében a Gödöllő város fekvése szerinti, míg a 
Nógrádmarcalban található hulladéklerakó (hulladékkezelő központok) esetében a 
Balassagyarmat város fekvése szerint bíróság illetékességét kötik ki.

V. fejezet

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után, jóváhagyólag írják alá.

Gödöllő, 2016. szc hó k; napján

i 1L l - /
.. Áífsach Ignác ~ ,
Önkormányzati Társulás társelnöke .

Dr. Gxjipsi György 
Gödöllő Varos polgármestere

Farkas Balázs
Zöld Híd Régió Nonprofit lyft. 

mb. ügyvezető igazgató /

V ályi N agy András 
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A céharáHékói éCHc. óm CLAvXXV. szemű hulladékról szidó (örvény előírna alapján a 
híd iadék lerakó működtetése íolyomán, az adózás dőld ered meny terhére ke!! kepezni. és az 
előre huhuhá kockíiziu. ölelve vcs/uoce í my dcmbcvélclcvek leljesímienyuránvosan fim 
elkülöníteni. húg) a hulladékkezelő létesítmény' bezárásakor vagy a létesítményben végzett 
koékemséy lelkim árakor :i eéltarlalck a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, 
valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A rekullivás céltartalék képzésének az alapja a rekultivációs tervek és engedélyek alapján 
végzett mérnöki becslés, amely 1 nő depó lesmövckedcsérc 700 H-oi állapított meg.
MiruJen negyedév végen az üzemeltető költségére a depótestet megmérik, amely alapján 
meghatározásra kerül az adott negyedévre a hulladéktesl változása. A nr-ben kapott változás 
700 Fl-tul történő lelszorzása adja az elkülönítendő kötelező céltartalékot.

A céltartalék képzését minden évben a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi c 
Természet védelmi Főosztálya ellenőrzi.

Gödöllő. 2.016. július 6.

Farkas Balázs 
ügyvezető i gazgat ó
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