MEGÁLLAPODÁS
REKULTIVÁCIÓT BIZTOSÍTÓ PÉNZÜGYI FORRÁS RENDEZÉSÉRŐL
Amely létrejött
egyrészről az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.,
adószám: 15566609-2-13, törzskönyvi azonosító:1398000635, képviseli: Juhász István elnök),
továbbiakban: „Társulás”,
másrészről Gödöllő Város Önkormányzata (székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.,
törzskönyvi azonosító: 731267, adószám: 15731261-2-13, KSH-számjel: 15731261-8411-321-13,
képviseli: dr. Gémesi György András polgármester), továbbá
Nógrádmarcal Község Önkormányzata (székhely: 2675 Nógrádmarcal, Rákóczi út 2., adószám:
15451914-2-12, törzskönyvi azonosító: 451918, képviseli: Vályi Nagy András polgármester),
továbbá
a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., cégjegyzékszám: Cg.13-09185957, adószám: 25894259-2-13, képviseli: Agatics Roland ügyvezető), továbbiakban:
„Közszolgáltató”, valamint
a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 137208,
adószám: 22666794-2-13, képviseli: Hartman Mátyás ügyvezető),
a továbbiakban együtt, mint Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A Társulás, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint a Társulás tulajdonában álló, a térségi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat akkor ellátó és a Kerepes, Ökörtelek-völgyi
Hulladékkezelő Központ, valamint a Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központ akkori
üzemeltetője, valamint Gödöllő Város Önkormányzata és Nógrádmarcal Község
Önkormányzata 2016. szeptember 16. napján megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”)
kötöttek a nevezett hulladéklerakók rekultivációjára megképzett céltartalék kezelése tárgyában.
2. A Megállapodás aláírását követően a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. által képzett rekultivációs
alap összege (összesen 195.468.425,-Ft, azaz százkilencvenötmillió-négyszázhatvannyolcezernégyszázhuszonöt forint) elutalásra került a Társulás részére.
Felek rögzítik, hogy Gödöllő Város Önkormányzata, - mint a hulladékot befogadó Kerepes,
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ (Kerepesi hulladéklerakó) alapjául szolgáló
földterület tulajdonosa, valamint Nógrádmarcal Község Önkormányzata, mint a hulladékot
befogadó Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központ (Nógrádmarcali hulladéklerakó) alapjául
szolgáló földterület tulajdonosa részére elutalásra került a hivatkozott rekultivációs alap összege
(összesen
195.468.425,-Ft,
azaz
százkilencvenötmillió-négyszázhatvannyolcezernégyszázhuszonöt forint), oly módon, hogy a Társulás 2016. november 25. napján 43.871.100.Ft, azaz negyvenhárommillió-nyolcszázhetvenegyezer-egyszáz forintot utalt át Nógrádmarcal
Község Önkormányzata részére, 2016. december 08. napján pedig 151.597.325.-Ft, azaz
százötvenegymillió-ötszázkilencvenhétezer-háromszázhuszonöt forintot utalt át Gödöllő Város
Önkormányzata részére.
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3. A 2. pontban rögzítetteket meghaladóan a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2017. január 23. napján
10.576.300.-Ft, azaz tízmillió-ötszázhetvenhatezer-háromszáz forint összegű, 2017. május 12.
napján pedig 4.889.500.-Ft, azaz négymillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-ötszáz forint összegű
rekultivációra képzett céltartalékot utalt át Gödöllő Város Önkormányzata részére.
A 2. pontban rögzítetteket meghaladóan a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2017. január 23.
napján 3.147.900.-Ft, azaz hárommillió-egyszáznegyvenhétezer-kilencszáz forint összegű,
2017. május 12. napján pedig 946.400.-Ft, azaz kilencszáznegyvenhatezer-négyszáz forint
összegű rekultivációra képzett céltartalékot utalt át Nógrádmarcal Község Önkormányzata
részére.
4. Felek a 2-3. pontokban rögzítettek alapján megállapítják, hogy a Megállapodás alapján Gödöllő
Város Önkormányzata részére mindösszesen 167.063.125.-Ft, azaz százhatvanhétmillióhatvanháromezer-százhuszonöt forint összegű, Nógrádmarcal Község Önkormányzata részére
pedig mindösszesen 47.965.400.-Ft, azaz negyvenhétmillió-kilencszázhatvanötezer-négyszáz
forint összegű rekultivációra képzett céltartalék került átutalásra.
5. Felek rögzítik, hogy 2017. április 01. napjától térségi közszolgáltatóként a "Zöld Híd B.I.G.G."
Nonprofit Kft. látja el a Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ, valamint a
Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központ, ezáltal az ott található hulladéklerakók engedélyes
üzemeltetését. Felek rögzítik, hogy a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2017. április 01. napjától
semmiféle hulladékgazdálkodási tevékenységet nem lát el, hulladéklerakót nem üzemeltet.
6. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) jelen megállapodás
aláírásakor hatályos 70. § (1) - (2) bekezdésének rendelkezései alapján:
Ht. 70. § (1) Az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba
vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet - a közszolgáltató, és a közszolgáltatói
alvállalkozó kivételével - a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem
került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték
mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni
költségeket mindenkor fedezni tudja.
Ht. 70. § (2) A hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás
felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell
képezni. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és
az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy
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.
7. A fenti körülményekre és jogszabályi előírásokra tekintettel a Társulás, Gödöllő Város
Önkormányzata, Nógrádmarcal Község Önkormányzata és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
jelen megállapodás aláírásával a Megállapodást felbontják és megállapodnak a jelen szerződés
2-3. pontjai szerinti, a Gödöllő Város Önkormányzata és a Nógrádmarcal Község
Önkormányzata birtokában lévő rekultivációs alap, azaz a Kerepesi, valamint a Nógrádmarcali
hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó céltartalékok kezelésének rendezéséről.
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8. Jelen megállapodás aláírásával Gödöllő Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a birtokában lévő mindösszesen 167.063.125.-Ft, azaz százhatvanhétmillió-hatvanháromezerszázhuszonöt forint összegű rekultivációs céltartalékot – ügyleti és késedelmi kamat mentesen –
legkésőbb jelen megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül elutalja a Közszolgáltató
erre a célra elkülönített 12001008-01592579-00200000 számú elkülönített számlájára, melyet a
Közszolgáltató leltárba vesz és a jelen pont szerinti elkülönített alszámlán továbbra is
rekultivációs céltartalékként tart nyilván. Felek rögzítik, hogy teljesítésnek az átutalt összegnek
a Közszolgáltatónak a jelen pontban meghatározott bankszámláján való jóváírása minősül.
9. Felek rögzítik továbbá, hogy Nógrádmarcal Község Önkormányzata 2021. december 16-án a
részére a Társulás által átutalt rekultivációs céltartalék összegét, mindösszesen 43.871.100.-Ft,
azaz negyvenhárommillió-nyolcszázhetvenegyezer-egyszáz forintot – ügyleti és késedelmi
kamatmentesen – a Közszolgáltató 12001008-01592579-00100003 számú számlájára átutalta,
melyet a Közszolgáltató leltárba vett és a jelen megállapodás aláírásakor is elkülönített
alszámlán rekultivációs céltartalékként tart nyilván.
Jelen megállapodás aláírásával Nógrádmarcal Község Önkormányzata kötelezettséget vállal
arra, hogy a birtokában lévő mindösszesen 4.094.300.-Ft, azaz négymillió-kilencvennégyezerháromszáz forint összegű rekultivációs céltartalékot – ügyleti és késedelmi kamat mentesen –
legkésőbb jelen megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül elutalja a Közszolgáltató
erre a célra elkülönített 12001008-01592579-00200000 számú elkülönített számlájára, melyet a
Közszolgáltató leltárba vesz és a jelen pont szerinti elkülönített alszámlán továbbra is
rekultivációs céltartalékként tart nyilván. Felek rögzítik, hogy teljesítésnek az átutalt összegnek
a Közszolgáltatónak a jelen pontban meghatározott bankszámláján való jóváírása minősül.
10. A Megállapodás felbontására, továbbá az irányadó jogszabályi előírásokra, valamint az
összegek felhasználási célhoz kötöttségére tekintettel a Társulás és a Zöld Híd Régió Nonprofit
Kft. a 8. és 9. pontban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, azaz az ott
meghatározott összegű rekultivációs alap Közszolgáltató részére történő átutalását a Megállapodás felbontása következtében esedékes - részükre történő visszafizetésnek fogadják
el.
11. A Felek megállapodnak, hogy a 8. és 9. pont szerinti fizetési kötelezettségek Gödöllő Város
Önkormányzata és Nógrádmarcal Község Önkormányzata általi hiánytalan teljesítése esetére
jelen megállapodás aláírásával egymással szemben kölcsönösen és visszavonhatatlanul –
minden további feltétel nélkül – lemondanak a Megállapodással kapcsolatos, valamint a
Kerepesi, valamint a Nógrádmarcali hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs céltartalék
kapcsán egymással szembeni valamennyi követelésükről, ideértve a lentebb hivatkozott
Nógrádmarcal Perben, illetve Gödöllő Perben érvényesített valamennyi követelésüket is és e
körben semmilyen más követelést nem támasztanak egymással szemben, nem nyújtanak be
keresetet, nem indítanak végrehajtást és egymással szemben semmilyen eljárást nem
kezdeményeznek.
12. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8. és 9. pont szerint átutalt, illetve átutalásra
kerülő, valamint a megképzett és jövőben megképzendő rekultivációs céltartalék összegét a
rendelkezésre álló teljes összeggel együtt felülvizsgálja és azt a Ht., valamint a mindenkor
hatályos egyéb ágazati jogszabályok előírásainak, továbbá a hatósági iránymutatásoknak
megfelelően kezeli. A Közszolgáltató jogszabályi kötelezettségén felül vállalja, hogy a
rekultivációs céltartalék kezeléséről Gödöllő Város Önkormányzatának, Nógrádmarcal Község
Önkormányzatának és a Társulásnak a hatósági tájékoztatással azonos időközönként (de
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legalább évente egyszer), módon és tartalommal beszámol. Közszolgáltató kötelezettséget vállal
arra is, hogy
a jelen megállapodás 8. és 9. pontja szerint átutalandó rekultivációs céltartalék összegek
elkülönített számlán való jóváírását a Társulás felé bankszámlakivonat megküldésével a
jóváírás napját követő 8 (nyolc) napon belül igazolja;
(ii) a jelen pont szerinti felülvizsgálatot a rekultivációs céltartalék összegek elkülönített
számlákon történő jóváírását követő 30 (harminc) napon belül elvégzi, és a
felülvizsgálat eredményéről ugyanezen határidőn belül a Társulást írásban tájékoztatja.
(i)

13. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen megállapodás aláírásával a korábban a Felek
között létrejött Megállapodás annak felbontása okán megszűnik, a rekultivációs céltartalék e
tárgyában kötött minden esetleges további – akár szóbeli, akár írásbeli – megállapodások
hatályukat vesztik, a rekultivációs céltartalékkal összefüggésben jogviszonyukat rendezettnek
tekintik.
Felek rögzítik, hogy a Társulás jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránt pert indított
Nógrádmarcal Község Önkormányzata, mint alperes ellen a Balassagyarmati Törvényszék előtt,
amely 22.G.20.477/2021. ügyszámon jelenleg szünetel (a továbbiakban: Nógrádmarcal Per).
Felek rögzítik továbbá, hogy a Társulás jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránt pert
indított Gödöllő Város Önkormányzata, mint alperes ellen a Budapest Környéki Törvényszék
előtt, amely 8.G.40.418/2021. ügyszámon van folyamatban és amelybe Nógrádmarcal Község
Önkormányzata és a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alperesként perbe lett vonva (a továbbiakban: Gödöllő Per).
Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel a 8. pontban
foglaltak Gödöllő Város Önkormányzata általi teljesítését követő 8 napon belül az adott perben
érdekelt felek kölcsönösen megteszik a szükséges nyilatkozatokat a Gödöllő Per megszüntetése
érdekében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 241. § (1) bekezdésének b)
pontjára hivatkozással akként, hogy mindegyik érintett fél maga viseli az adott per során, vagy
azzal összefüggésben felmerült ügyvédi- és egyéb költségeit, egymással szemben
perköltségigényt nem támasztanak.
Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel a 9. pontban
foglaltak Nógrádmarcal Község Önkormányzata általi teljesítését követő 8 napon belül az adott
perben érdekelt felek kölcsönösen megteszik a szükséges nyilatkozatokat a Nógrádmarcal Per
megszüntetése érdekében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 241. § (1)
bekezdésének b) pontjára hivatkozással akként, hogy mindegyik érintett fél maga viseli az adott
per során, vagy azzal összefüggésben felmerült ügyvédi- és egyéb költségeit, egymással
szemben perköltségigényt nem támasztanak.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerződő felek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit és az egyes ágazati jogszabályokat
tekintik irányadónak.
15. A jelen megállapodásban foglaltakat Felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
16. Jelen megállapodás Társulás részéről történő aláírását a Társulási Tanács ülése **** számú
határozatával jóváhagyta, és Gödöllő Város Önkormányzata a …… számú önkormányzati
határozatával szövegszerűen elfogadta.
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17. A Felek és képviselőik szavatolják, hogy a jelen megállapodás aláírására a szükséges
jogosítványokkal és felhatalmazással rendelkeznek.

Gödöllő, 2022. ………………

……………………..……….
Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
képviseli:
Juhász István elnök

……………………..……….
Nógrádmarcal Község
Önkormányzata
képviseli:
Vályi Nagy András
polgármester

……………………..………. ……………………..……….
Gödöllő Város
"Zöld Híd B.I.G.G."
Önkormányzata
Környezetvédelmi és
képviseli:
Hulladékgazdálkodási
dr. Gémesi György András
Nonprofit Korlátolt
polgármester
Felelősségű Társaság
képviseli:
Agatics Roland ügyvezető

……………………..……….
Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
képviseli:
Hartman Mátyás ügyvezető
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