
Megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészről: 
 
a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. (nyilvántartva Győri 
Törvényszék Cégbíróságán a 08-09-003514 cégjegyzékszámon, adószáma: 11128588-
2-08, székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8., képviseli: Hancz Attila  
ügyvezető igazgató) – a továbbiakban Rekultív Kft.   
 
másrészről a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Címe: 
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8; Adószáma: 24236410-2-08; Bankszámlaszáma: 
11737076-20060642-00000000; Cégjegyzékszáma: 08-09-024664; Képviseli: Nagy Lajos  
ügyvezető) továbbiakban, mint Rekultív Magyarország Kft 
 
harmadrészről Halászi Község Önkormányzata (székhelye 9228 Halászi, Kossuth u. 
38., képviseli: Majthényi Tamás polgármester), továbbiakban mint Önkormányzat 

 
negyedrészről, a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás (Adószám: 15579591-2-08, székhely: 9200 
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. sz.; Képviseli: Dr. Árvay István elnök), továbbiakban 
mint Társulás  
 
között a keltezésben írt helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 

I. Előzmények 
 
1 Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

és a Rekultív Kft. között 2011. július 12. napján Mosonmagyaróváron 
„Közszolgáltatási szerződés” jött létre, amely alapján a Társulás, a 
hulladékgazdálkodásról szóló – korábban hatályban volt – 2000. évi XLIII. 
törvény (Hgt) alapján saját nevében, ill. a Társuláshoz kapcsolódó 71 
tagönkormányzat által átruházott hatáskör keretében, az érintett 
tagönkormányzatok vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok ellátásával bízta meg a Rekultív Kft-t, miután a Rekultív Kft. nyerte el a 
Közbeszerzési értesítőben 2011. május 20-án megjelent, KÉ-11911/2011. 
nyilvántartási számon közzétett közbeszerzési kiírást.  
 

2 A közszolgáltatás ellátása részben a KEOP 1.1.1 keretében megvalósult 
létesítmények üzemeltetésén és kapcsolódó közszolgáltatási feladatok teljesítésén 
keresztül valósul meg, a KEOP keretében vállalt önrész egy része az irányadó 
szabályok alapján a Rekultív kft  által kiszámlázott lakossági díjban kerül 



beszedésre. Rekultív kft. az így beszedett KEOP önerő részt az Önkormányzat 
részére átutalja, majd azt az Önkormányzat a Társulás részére megfizeti.    
 

3 Felek rögzítik, hogy Önkormányzat vonatkozásában a 2011. év III. negyedévi, a 
2011. év IV. negyedévi, valamint a 2012. évi lakossági díjban összesen 1 537 313 
Ft önrész került beszedésre Rekultív Kft. részéről, melynek megfizetése az 
Önkormányzat felé még nem történt meg. 
 

4 Felek rögzítik, hogy a hivatkozott közszolgáltatási szerződés megkötése óta az 
alábbi változások következtek be. 
 
A Rekultív Kft a 2012. november 19-én kelt „Szétválási okirat”-ban foglaltak 
szerint átalakult, mégpedig oly módon, hogy a Társaságból, a gazdasági 
társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény 86. §. (1) bekezdésében szabályozott 
kiválásos szétválással, kivált a Rekultív Magyarország Kft, melynek egyedüli 
tagja Martin Zuser (Waldstein, 1945. március 13. an: Grosegger Anna 
adóazonosító jele: 8285604187). 

 
Mindezekre tekintettel felekaz alábbi megállapodást kötik.  

 
II. Felek jogai és kötelezettségei 

 
1 Felek megállapodnak, hogy a Rekultív Magyarország Kft. a Rekultív Kft-nek az 

Önkormányzattal szemben fennálló a jelen megállapodás I/3. pontjában foglalt 
tartozását, mely a 2011. év III. negyedévi, a 2011. év IV. negyedévi, valamint a 
2012. évi lakossági díjban érvényesített önrész beszedéséből ered, melynek 
összege e megjelölt időszak vonatkozásában összesen 1 537 313. ,-Ft, átvállalja. 
Az átvállalt tartozást kamat nem terheli. A tartozás átvállalásához a jelen 
megállapodás aláírásával az Önkormányzat hozzájárulását adja. Mindezekre 
tekintettel a jelen bekezdésben foglaltak szerint a továbbiakban az 
Önkormányzattal szemben a Rekultív Magyarország Kft. válik kötelezetté a jelen 
megállapodás I/3. pontjában foglalt kötelezettség teljesítéséért. Rekultív 
Magyarország Kft. kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt Rekultív Kft-től átvállalt 
kötelezettségek teljesítéséért Rekultív Kft-től ellenértéket, költségtérítést ill. 
egyéb térítést semmilyen jogcímen nem kér. 
 

2 Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat a Mosonmagyaróvár Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító okiratának V.1.d. 
pontjában foglalt, a Társulással szemben fennálló önrész-fizetési 
kötelezettségének részben akként kíván eleget tenni, hogy a jelen megállapodás 
II.1. pontjában foglaltak szerint a Rekultív Magyarország Kft-vel szemben 
fennálló követelését a Társulás részére átruházza. Mindezekre tekintettel a 



Rekultív Magyarország Kft a II.1. pontban foglalt követelést a Társulás részére 
köteles teljesíteni. 
 

3 Felek a jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a jelen megállapodásban az 
Önkormányzat részéről a Társulásra engedményezett összeg a KEOP keretében 
vállalt önrész fizetési kötelezettség körébe tartozó összeg. Mindezek alapján a 
Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban rá 
engedményezett követelésből befolyó összeget a KEOP keretében vállalt önrész 
teljesítésére fordítja, ez az összeg a projekt keretében vállalt önrészt csökkentő 
összegként kerülhet kizárólag elszámolásra, ellenkező esetben társulást teljes 
körű kártérítési felelősség terheli, a jelen megállapodás megszegéséből eredő 
károkért. 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
1 Az Önkormányzat nevében eljáró polgármester kijelenti, hogy jelen 

megállapodás megkötéséhez az önkormányzat Képviselő Testülete részéről 
megfelelő felhatalmazással bír.  
 

2 Rekultív Kft képviseletében eljáró Hancz Attila ügyvezető, Rekultív 
Magyarország Kft képviseletében eljáró Nagy Lajos ügyvezető, és a Társulás 
képviseletében eljáró Dr. Árvay István elnök kijelenti, hogy önálló és korlátozás 
nélküli képviseleti joggal rendelkeznek, őket a jelen szerződés megkötésében az 
általuk képviselt szervezet alapító okirata, vagy társasági szerződése vagy 
kötelező érvényű határozata nem akadályozza vagy korlátozza. 
 

3 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelenné válna, 
úgy ez az egész szerződés érvénytelenségét csak abban az esetben vonja maga 
után, ha bizonyítható, hogy a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a 
szerződést nem kötötték volna meg. 
 

4 A jelen szerződés bármely rendelkezése kizárólag írásban, valamennyi Fél által 
szabályszerűen aláírt okirattal módosítható; szóbeli, vagy ráutaló magatartással 
történő módosításra nincs lehetőség. 
 

5 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült bármely jogvitát 
elsősorban peren kívüli egyeztetéssel rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem 
vezetne eredményre, úgy a felek a jogvitájuk bírósági úton történő 
érvényesítésére a – pertárgy értékétől függően – a Mosonmagyaróvári 
Járásbíróság, ill. a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá 
magukat. 
 



6 Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 
rendelkezései az irányadók. 
 

Jelen szerződés  6 (hat) eredeti példányban készült. Szerződést a felek átolvasták, 
megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 
Mosonmagyaróvár, 2013. ………………….. 
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Társulás 

 


