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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 98/2012. (V.24.) sz. határozatában döntött a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának 
megvalósításhoz szükséges beruházási és ÁFA önerő biztosításáról. Ahhoz, hogy az ÁFA önerő 
visszaigényelhető legyen a Társulásnak jogi személyiségű társulássá kell átalakulnia. 2012. 
június 13-án tartott társulási ülésen meghozott döntések alapján elkészült a jogi személyiségű 
társulássá alakuláshoz szükséges Társulási Megállapodás módosításának végleges változata, 
melyet az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással együtt mellékelünk. 
 
A Társulási Megállapodás módosításához az alábbi javaslatokat tettük: 

1.  A Társulási Megállapodás 6. pontjából törlendő a következő bekezdés: „A KEOP 
pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetése, a szelektív-és 
nem szelektív hulladékszállítás végzésére a Kbt. és a Vh. Szabályainak megfelelő 
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga”  

2.  „A Társulási Tanács tagjai a KEOP pályázathoz biztosított/biztosítandó önerő arányában 
rendelkeznek szavazati joggal. A Tagönkormányzatok által vállalt, KEOP pályázathoz 
(ideértve az előkészítési és a megvalósítási szakaszt is) kapcsolódó önerő megoszlását a 
2. számú melléklet tartalmazza. Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több, mint 
felével, abban az esetben sem, ha az önerő több, mint 50%-át biztosítja. Amennyiben 
valamelyik Tagönkormányzat az önerő több, mint 50%-át biztosítja, a szavazatok felével 
rendelkezik. Ebben az esetben a fennmaradó szavazatok azon tagok között kell a lakosság 
szám arányában elosztani, amelyeknél a 0,1% feletti önrészt átvállalták. A szavazatok 
összes számát és ennek megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.”A módosítási 
javaslat indoklása: Bátonyterenye lakosságszám-arányos önerő vállalásával 14,39% 
szavazati jogot szerzett. Ezen felül további szavazat szám nem illeti meg, mert további 
önrészt a megvalósításban nem vállalt. A fennmaradó szavazatokat azon tagok között kell 
elosztani lakosságszám alapján, akiknél a 0,1% feletti önrészt Salgótarján átvállalta. A 3. 
számú mellékletet ennek megfelelően kérjük módosítani. 

 
A társulási ülésen az 1. javaslatunkra az alábbi választ kaptuk: 

a javaslat a Társulási Megállapodásból nem törölhető az alábbi indokok miatt: a 
novemberben elfogadott, jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 25.1 pontja a tagok 
jövőbeli kötelezettségvállalásai között tartalmazza a kérdéses hatáskör Társulási 
Tanácsra történő átruházását, mely a KEOP pályázat előkészítési konstrukciójának 
sikere esetén kötelező érvényű. Az üzemeltetési koncepció lényegi eleme, hogy a 
közbeszerzési eljárás elkerülése érdekében a Társulásnak olyan gazdasági társaságot kell 
kijelölnie a feladatok ellátására, amelyben tulajdonrésszel rendelkezik. Kijelölésre csak 
abban az esetben kerülhet sor a Társulás részéről, amennyiben a Társulási Tanács az 
említett hatáskörrel rendelkezik. Amennyiben ez a hatáskör nem kerül átruházásra a 
Társulási Tanácsra, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyen a tagönkormányzatok 
közszolgáltató cégei nagy valószínűséggel nem kerülhetnének kiválasztásra. A jelenleg 
hatályos Társulási Megállapodás hivatkozott pontja tartalmazza a bátonyterenyei és a 
pásztói közszolgáltató cégek saját körzetükben történő helyzetbe hozását is.  

A 2. javaslatunkat az alábbi módosítással fogadta be a társulás: 
A Társulási Tanács tagjai a KEOP pályázathoz biztosított/biztosítandó önerő arányában 
rendelkeznek szavazati joggal. A Tagönkormányzatok által vállalt, KEOP pályázathoz 
(ideértve az előkészítési szakaszt és a megvalósítási szakaszt is) kapcsolódó önerő 
megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza. Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok 
több, mint felével, abban az esetben sem, ha az önerő több, mint 50%-át biztosítja. 
Amennyiben valamelyik Tagönkormányzat az önerő több, mint 50%-át biztosítja, a 
szavazatok felével rendelkezik. Ebben az esetben az önerő több, mint 50%-át biztosító 
Tagönkormányzatra a biztosított önerő alapján számított szavazatokból a szavazatok 
50%- ának levonása után fennmaradó szavazatok a többi Tagönkormányzat között 
egyenlő arányban oszlanak meg. A szavazatok összes számát, és ennek megoszlását a 3. 
számú melléklet tartalmazza. 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosításának aláírására tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Város Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 1. számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 1. számú módosításának és az ahhoz 
csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2012. június 29-i 

ülésén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá történő 
átalakulását a többi Tagönkormányzat polgármesterével egyhangúan kimondja. 

Határidő: 2012. június 29. 
Felelős: polgármester 

 
3. A Képviselő-testület - a törvényi kereteket figyelembe véve - a települési szilárd-hulladékkezelési 

önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a Projekt sikeres megvalósítása érdekében 
az alábbi hatásköreit:  

 
a) a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési szilárd-hulladék ártalmatlanítását szolgáló 

létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése, 
 

b) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és 
hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése az önkormányzat 
területén, 

 
c) az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésének, 
szállításának megszervezése,  

 
d) a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési szilárdhulladék-elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása,  

 
e) a KEOP pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetése, a szelektív-és 
nem szelektív hulladékszállítás végzésére a Kbt. és a Vhr. szabályainak megfelelő közszolgáltató 
kiválasztásának/kijelölésének joga,  

 
f) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
megkötése a Tagönkormányzatok javára.  

 
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti az Önkormányzat 2013. január 1-ig fennálló, 
hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az átruházott 
hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.  

Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2012. június 21.  
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


