
JEGYZŐKÖNYVI  K I V O N A T 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 31-én (szerda) 10 

órakor megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

Tárgy: A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással 

kapcsolatos döntések 

 

Jelen lévő képviselők száma: 8 fő 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

107/2022. (VIII. 31.) határozat: 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja minősített többséggel elfogadja a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Megállapodásának (a továbbiakban: ZTM) a következő módosítását: 

1. A ZTM V. Fejezete a következő V.4. ponttal egészül ki: 

„V.4. A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

vagyonának átruházása 

V.4.1. A Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás elnökét, hogy a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonának, ehhez kapcsolódó 

szerződéseinek a Társulásra való ingyenes átruházásához, valamint az ezekhez kapcsolódó 

követelések Társulásra való engedményezéséhez és esetleges tartozások átvállalásához 

szükséges jognyilatkozatokat a Társulás képviseletében megtegye. 

V.4.2. A Társulás esetleges megszűnése esetén a V.4.1. pont alapján átruházott vagyon, 

engedményezett követelések, a helyükbe lépő vagyon, illetve esetlegesen átvállalt, és 

esetlegesen még nem teljesített kötelezettségek a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a jelen pont hatályba lépése napján 

tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjait lakosságszámarányosan illetik, illetve terhelik, azok a 

Társulás esetleges megszűnésekor e tagönkormányzatokra ezen arányban átszállnak.  

V.4.3. Az e pont szerinti vagyon feletti rendelkezés jogát a Társulás kizárólag a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a jelen pont 

hatályba lépése napján tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjai többségének a támogatása 

esetén gyakorolhatja.” 

2. A ZTM XIII. Fejezet ötödik és hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

XIII. […] „A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése és a projektek keretében 

megvalósuló beszerzésekre kerülő vagyontárgyak önkormányzatok részére az V.2. és az V.4.2. 

pont szerinti tulajdonba adása után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni 

hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A Társulás megszűnése esetén – a V.4.2. pontban meghatározott kivétellel – a Társulás 

kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.” 

3. Ez a társulási megállapodás-módosítás az azt követő 15. napon lép hatályba, hogy a 

valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta és polgármestereik 

mindegyike aláírta. 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szendrei Ferenc polgármesterét, 

hogy a Társulási Megállapodások módosítását Tura Város Önkormányzata képviseletében 

aláírja.  



 

Felelős: Szendrei Ferenc polgármester  

Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul (döntés közlésére)  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

                       Szendrei Ferenc sk.                                                          Dolányi Róbertné sk.  

                           polgármester                                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: Tura, 2022. szeptember 1. 

 

 

                            Gólya Péterné ig.ea. 

 

 

 

 

 

 


