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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának módosítása 
szükséges az alábbiak miatt:  

- A 2012. évi XVII. törvény több ponton módosította, illetve kiegészítette az 
államháztartásról  
szóló 2011. évi CXCV. törvényt, mely pontok társulási megállapodásba való beépítése  
szükséges.  
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásában változtatás szükséges. A 
hatályosTársulási Megállapodás alapján eddig a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. volt a  
Társulás munkaszervezete. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében azonban jogi  
személyiséggel rendelkező társulás esetében a munkaszervezeti feladatokat kizárólag  
költségvetési szerv láthatja el. A munkaszervezeti feladatokat el lehet különíteni  
gazdálkodási jellegű és egyéb feladatokra. A gazdálkodási jellegű munkaszervezeti feladatok  
ellátására célszerű egy már meglévő költségvetési szerv, a Salgótarján Megyei Jogú 
VárosÖnkormányzata által alapított Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (KIGSZ)  
megbízása, mely rendelkezik az Áht.-ben meghatározott gazdálkodási jellegű feladatok  
(költségvetés, beszámolók, bevallások elkészítése, könyvelés) ellátására vonatkozóan a  
megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal. Előzetes egyeztetések szerint a KIGSZ a  
feladatot havi 25.000,-Ft + ÁFA díjazás ellenében vállalná. A nem gazdálkodási jellegű  
munkaszervezeti feladatokat a továbbiakban Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri  
Hivatala, mint a székhelyönkormányzat polgármesteri hivatala látná el díjazás nélkül,  
kizárólag adminisztrációs költségek (telefon-, postaköltség, stb.) elszámolása mellett.  
 
- Szükséges a Társulás tevékenységeinek, szakfeladatainak pontosítása a szakfeladatrendről 
és  
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011 (XII.31.) NGM rendelet alapján.  
 
- A fizetési kötelezettségeit nem teljesítő önkormányzatok pénzforgalmi számláira  
benyújtandó beszedései megbízás érvényesíthetősége érdekében a tagönkormányzatoknak  
felhatalmazó levelet szükséges nyilvántartásba vetetniük a számlavezető hitelintézetüknél.  
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás kiegészül egy felhatalmazó levél mintával, és  
a beadására vonatkozó szabályokkal.  

 
A társulási megállapodás fentieknek megfelelő módosítása a Társulás minden tagjának 
képviselőtestülete  
által minősített többséggel hozott határozattal történő elfogadást követően lép hatályba  
2012. október 01-én. Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás tájékoztatásként csatolásra  
került az előterjesztéshez.  
 
A társulási megállapodás módosításán túl, a hatályos államháztartási szabályok alapján a társulás  
alapító okiratának hatályon kívül helyezése is indokolt, tekintettel arra a tényre, hogy a hatályos  
szabályozás szerint a jogi személyiséggel rendelkező társulás már nem minősül költségvetési  
szervnek. Az ebből adódó módosítások a Társulási Megállapodásban is átvezetésre kerülnek.  
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrádi Térségi 
Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodás 5. számú módosításának elfogadására és az 
Alapító Okirat hatályon kívül helyezésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékrekultivációs 
Társulás Társulási Megállapodás 5. számú módosítását a javaslat 1. számú melléklete szerint 
jóváhagyja.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 5. számú 
módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

Határidő: 2012. október 1. 
Felelős: polgármester 

 
2. A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megváltozott jogszabályok miatt a Kelet-

Nógrádi Térségi Hulladékrekultivációs Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezését a 
társulási megállapodás 5. számú módosításának hatályba lépésével egyidejűleg jóváhagyja a 
javaslat 2. számú melléklete szerint.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékrekultivációs 
Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése című dokumentum aláírására. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2012. augusztus 8.  
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 


