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Szám: 1-122/2015.

A határozat meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának 6. számú módosítására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. júniusi rendkívüli ülésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Készítette: Szklenár Katalin

Tisztelt Képviselő-testület!
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-án tárgyalta a Társulási
Megállapodás 6. számú módosítására tett javaslatot.

A Képviselő-testület a javaslatot nem fogadta el, mert az elmúlt években történt
módosítások már követhetetlenné és nehezen értelmezhetővé teszik a megállapodást.
Emiatt felkértük, a Társulás Munkaszervezetét, hogy készítsen egy olyan egységesített
szerkezetű Társulási Megállapodást, melyben jól kivehetően megjelennek a módosítások.

Kértük továbbá tájékoztatásukat, hogy a Társulási Megállapodás 14.3.2. Működtetés
pontjának 2. bekezdésében a települési szilárdhulladék-kezelés közszolgáltatás
legmagasabb árának megállapítása önkormányzati rendeletben, melyik közszolgáltatási
díjtételekre vonatkozik, mert a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (3)
bekezdés b, pontjának bb, alpontja egyértelműen szabályozza, hogy a közszolgáltatási díjat
a hulladékgazdálkodási díj megállapításáért felelős miniszter határozza meg.
Az egységes Társulási Megállapodást és a Tájékoztatást mellékeljük.
Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú
módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kelet-Nógrád
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását az 1.
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2015. június 12-ig a képviselő-testületi
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Pásztó, 2015. június 5.

A határozati javaslat törvényes!
dr. Sándor Balázs
jegyző

Dömsödi Gábor
polgármester

KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(6. módosítással egységes szerkezetben)

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában biztosított szabad társulási jog
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87-95.§-ai alapján a térség hulladékgazdálkodási feladatainak korszerűbb,
hatékonyabb ellátása érdekében a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlése,
mint alapító tagok (továbbiakban: Tagönkormányzat, együtt:Tagönkormányzatok) önkéntes és
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos
teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek a Nógrád Megye Bátonyterenyei, Pásztói,
Salgótarjáni és Szécsényi Kistérségeinek egyes településeit magában foglaló, önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás (továbbiakban: Társulás) létrehozására.

PREAMBULUM
Jelen Társulási Megállapodás megkötése során a Tagönkormányzatok elsősorban az Európai Unió
szervei által elfogadott, vonatkozó közösségi jogszabályokat, különös tekintettel az Európai
Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelvére, a KEOP projekt
megvalósításával összefüggő magyar jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, a KEOP
projektek megvalósításával összefüggő magyar jogszabályokat, a pályázati felhívásokat és
útmutatókat, valamint a Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Áht), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) és végrehajtási rendeletei, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Vtv.), ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseit veszik alapul.
Jelen Társulási Megállapodás aláírásával és a Társulás megalapításával a tagok szándéka KeletNógrád térségében a hazai és európai uniós követelményeket
kielégítő,
korszerű,
komplex
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása.
A Társulás a cél megvalósítása érdekében a Környezet és Energia Operatív Program ,,Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” (KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP1.1.1/09-11) című pályázati kiírás (továbbiakban: KEOP pályázat) (továbbiakban: KEOP
pályázat I.) keretében kívánja a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése” elnevezésű projekt-ötletét (továbbiakban: Projekt) (továbbiakban: Projekt I.)
benyújtani a korszerű, térségi szintű hulladékkezelő rendszer pályázati források segítségével való
megvalósítása érdekében.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy 2011. november 4-én jogi személyiséggel nem rendelkező
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Társulást alapítottak, amely Társulás 2011. november 30-án pályázatot nyújtott be a Projekt Projekt
I. előkészítése érdekében. A Projekt-ötlet Projekt I.-ötlet az Irányító Hatóság 2012. március 27-én
érkezett értesítője alapján 52.742.000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására
2012. május 18-án került sor.
Tagönkormányzatok a jogi személyiséggel nem rendelkező Társulás Társulási Megállapodásában
rögzítették és kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a KEOP pályázat KEOP pályázat I.
előkészítési konstrukcióján eredményesen szerepelnek, abban az esetben a pályázati kiírásnak
megfelelő időn belül a Társulást a Társulási Megállapodás megfelelő módosításával átalakítják jogi
személyiséggel rendelkező társulássá a KEOP pályázat KEOP pályázat I. megvalósítási szakaszán
történő eredményes szereplés érdekében.
Tagönkormányzatok a Társulási Tanács 9/2012. (VI.29.) Th.sz. határozata, valamint a
Tagönkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlése minősített többséggel hozott határozatai
alapján döntöttek a fenti célok megvalósítása érdekében a jogi személyiséggel nem rendelkező
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, és a jogi személyiséggel rendelkező Társulás
létrehozásáról. Ennek megfelelően a 2011. november 4-én alakult jogi személyiség nélküli KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulási Megállapodás megfelelő módosításával
2012. július 1. napjával átalakult jogi személyiséggel rendelkező társulássá, és kérelmezte Magyar
Államkincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a Projekt Projekt I. megvalósítására irányuló pályázatát 2013. május 31-én nyújtotta be,
mely az 1798/2013. (XI.7.) Korm.határozattal 2.701.986.263 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert el a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázat megvalósításához. A támogatási
szerződés 2013. december 19-én lépett hatályba.
A Társulás a Környezet és Energia Operatív Program ,,Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” (KEOP
1.1.1/C/13) című pályázati kiírás (továbbiakban: KEOP pályázat II.) keretében 2013. július
22-én „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
elnevezésű, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú projekt-ötletét (továbbiakban:
Projekt II.) benyújtotta a korszerű eszközökkel rendelkező hulladékkezelő rendszer pályázati
források segítségével való megvalósítása érdekében.
A Projekt II.-ötlet az Irányító Hatóság 2015. január 8-án érkezett értesítője alapján
846.020.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés
aláírására 2015. március 20-án került sor.
A Társulási Megállapodás további részeiben a Projekt I. és II. együttes említésük esetén:
,,Projektek", a KEOP pályázat I. és II. együttes említésük esetén: ,,KEOP pályázatok".

1.

A Társulás neve:

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
A Társulás angol nyelvű elnevezése:
Association of Municipalities for Waste Management of East-Nógrád Range
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2.

A Társulás székhelye:
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

3.

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Alsótold Község Önkormányzata
3069 Alsótold, Szabadság út 6.
Klátyik András polgármester
Bátonyterenye Város Önkormányzata
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Nagy-Majdon József polgármester
Bárna Község Önkormányzata
3126 Bárna, Petőfi út 23.
Oravecz Roland polgármester
Bokor Község Önkormányzata
3066 Bokor, Szabadság út 14.
Hegedűs Pál polgármester
Cered Község Önkormányzata
3123 Cered, Jókai út 3.
Dániel László polgármester
Cserhátszentiván Község Önkormányzata
3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.
Kovács Éva polgármester
Dorogháza Község Önkormányzata
3153 Dorogháza, Malom út 24.
Kővári Lászlóné polgármester
Ecseg Község Önkormányzata
3053 Ecseg, Hősök tere 2.
Moravcsik Ferenc polgármester
Endrefalva Község Önkormányzata
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Etes Község Önkormányzata
3136 Etes, Rákóczi út 94.
Lénárt Dezső polgármester
Felsőtold Község Önkormányzata
3067 Felsőtold, Széchenyi út 10.
Nagyváradi István polgármester
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Garáb Község Önkormányzata
3067 Garáb, Petőfi út 5.
Kovács Zoltán polgármester
Karancsalja Község Önkormányzata
3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.
Sulyok Oszkár Jánosné polgármester
Karancsberény Község Önkormányzata
3137 Karancsberény, Petőfi út 67.
Csabainé Freistág Erzsébet polgármester
Karancskeszi Község Önkormányzata
3183 Karancskeszi, Fő út 49.
Kurunczi István polgármester
Karancslapujtő Község Önkormányzata
3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Somoskői Tibor polgármester
Karancsság Község Önkormányzata
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tóth Tihamér Sándor polgármester
Kazár Község Önkormányzata
3127 Kazár, Tanács út 1.
Gecse Ákos polgármester
Kisbárkány Község Önkormányzata
3075 Kisbárkány, Béke út 31.
Edőcs László polgármester
Kishartyán Község Önkormányzata
3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.
Kovács Istvánné polgármester
Kozárd Község Önkormányzata
3053 Kozárd, Fő út 12.
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester
Községi Önkormányzat Lucfalva
Lucfalva Község Önkormányzata
3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.
Bakos Gyula polgármester
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Kovács Imre polgármester
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Magyargéc Község Önkormányzata
3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
Velki Róbert polgármester
Márkháza Község Önkormányzata
3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Ipolyi János Lajos polgármester
Mátramindszent Község Önkormányzata
3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.
Horváth János polgármester
Mátranovák Község Önkormányzat
3143 Mátranovák, Szabadság út 38.
Bodor Ernőné polgármester
Mátraszele Község Önkormányzata
3142 Mátraszele, Szabadság út 65.
Vincze László polgármester
Mátraterenye Község Önkormányzata
3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.
Gecse László polgármester
Mátraverebély Községi Önkormányzat
3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
Nagy Attila polgármester
Mihálygerge Község Önkormányzata
3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester
Nagybárkány Községi Önkormányzat
3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.
Dombovári Edina polgármester
Nagykeresztúr Község Önkormányzata
3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.
Géczi Antal polgármester
Nemti Község Önkormányzata
3152 Nemti, Kossuth L. út 28.
Széll Isvánné polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
Verbói Gábor József polgármester
Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
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Dömsödi Gábor polgármester
Rákóczibánya Község Önkormányzata
3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
Jakab Gábor polgármester
Rimóc Község Önkormányzata
3177 Rimóc, Madách tér 1.
Beszkid Andor polgármester
Ságújfalu Község Önkormányzata
3162 Ságújfalu, Dózsa út 15.
Szentes Attila polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Dóra Ottó polgármester
Sámsonháza Község Önkormányzata
3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47.
Bajnokné Képes Gyöngyi polgármester
Somoskőújfalu Község Önkormányzata
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
dr. Tóth László polgármester
Sóshartyán Község Önkormányzata
3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.
Tóth Gabriella Julianna polgármester
Szalmatercs Község Önkormányzata
3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.
Takács Tamás polgármester
Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
Keresztes Imre polgármester
Szilaspogony Község Önkormányzata
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 45.
Bódi Józsefné polgármester
Szuha Község Önkormányzata
3154 Szuha, Kossuth út 86.
Tóth Zoltán István polgármester
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.
Pintér Miklós Ervin polgármester
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Varsány Község Önkormányzata
3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Pintérné Kanyó Judit Erzsébet polgármester
Vizslás Község Önkormányzata
3128 Vizslás, Kossuth út 69.
Angyal Jenő polgármester
Zabar Község Önkormányzata
3124 Zabar, Petőfi út 26.
Nagy Tamás polgármester
A Tagönkormányzatok polgármestereinek személyében bekövetkező változás esetén az új
polgármester a Társulási Megállapodás módosítása nélkül is gyakorolhatja a Társulási
Megállapodásból fakadó jogokat.
Amennyiben az érintett Tagönkormányzat Társulási Tanácsba delegált tagja a korábbi
polgármester volt, az érintett Tagönkormányzat polgármesterének személyében
bekövetkező változás esetén az új polgármester a Társulási Megállapodás módosítása,
és a delegálásról szóló külön képviselő-testületi/közgyűlési határozat nélkül is
gyakorolhatja a Társulási Megállapodásból fakadó jogokat. Amennyiben az érintett
Tagönkormányzat Társulási Tanácsba delegált korábbi tagja az alpolgármester, vagy a
képviselő-testület/Közgyűlés tagja volt, az érintett Tagönkormányzat képviselőtestületi/közgyűlési határozattal köteles dönteni a delegált személyéről, és azt
haladéktalanul bejelenteni a Társulásnak a határozat megküldésével. A Társulási
Megállapodás módosítása ebben az esetben sem szükséges, de az érintett
Tagönkormányzat delegáltja csak a Társulásnak történő bejelentést követően
gyakorolhatja jogait.
4.

Székhely önkormányzat neve, székhelye:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Képviseletében eljár: Dóra Ottó polgármester

5.

A Társulás működési területe:
A Tagönkormányzatok közigazgatási területe. A Társulásban résztvevő települések
lakosságszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.

A Tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott önkormányzati feladat-és
hatáskörök:
A Tagönkormányzatok a Mötv. 41.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Mötv. 42.§-ban foglaltakra, a Mötv. 13.§-ában, valamint a Htv.-ben
meghatározott települési hulladékgazdálkodási feladat-és hatáskörök közül a Társulásra
ruházzák át a PREAMBULUM-ban megjelölt célok, és a Projekt sikeres megvalósítása
érdekében az alábbi feladat-és hatásköröket:
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a.) a KEOP pályázat KEOP pályázat I. keretében megvalósuló települési hulladék
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,
b.) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és
hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a
Tagönkormányzatok területén,
c.) a Tagönkormányzatok közigazgatási területén a települési
gyűjtésének, szállításának megszervezése,

hulladék szelektív

d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és
elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,
e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele
és elszállítása,
f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy
átvételi helyen átvett hulladék elszállítása,
g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,
h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartása, ideértve a Projekt Projekt I. keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,
j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,
k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára.
l.) a KEOP pályázat II. keretében megvalósított Projekt II. eszközeinek üzemeltetése a
j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés
alapján, a jelen 6. pontban megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex
hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében.
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a Tagönkormányzatok 2014. január 1-ig
fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét.
A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulási Megállapodás jóváhagyásával
egyidejűleg a fenti átruházott hatáskörök vonatkozásában a szükséges testületi döntéseket
meghozták.
Tagönkormányzatok vállalják, hogy a KEOP pályázat KEOP pályázat I. által megkívánt
időben a helyi
feltételekhez, valamint a KEOP pályázat KEOP pályázat I.
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feltételeihez igazodva önkormányzati rendeleteikben előírják a települési hulladék
egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, és
meghatározzák az erre vonatkozó részletes szabályokat. Tekintettel
arra,
hogy a
rendeletalkotás a Mötv. 42.§ alapján át nem ruházható hatáskör, ezért a Társulási Tanács
javaslatot, ajánlást fogalmaz meg a Tagönkormányzatok számára annak érdekében, hogy a
projekt Projekt I. céljaihoz igazodó, egymással összhangban álló rendelet-módosítások
kerüljenek elfogadásra.
7.

A Társulás jogállása
A Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulás.
A Társulás-elnöke útján-kezdeményezi a Társulás Áht. 104.§-a szerinti törzskönyvi
nyilvántartásba vételét.
A jogi személyiséggel rendelkező Társulás az alapító Tagönkormányzatok által
megállapított, valamint a Társulási Tanács 9/2012. (VI.29.) Th.sz. határozatában megjelölt
napon, 2012. július 1-jén jön létre.
A jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozásáról a Társulási Tanács 9/2012.
(VI.29.) Th. sz. határozatával, valamint a Tagönkormányzatok minősített többségű
határozataival rendelkezett.
A Társulás alapítói:
Tagönkormányzatok.

jelen

Társulási

Megállapodás

3.

pontjában

megjelölt

A Társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal.
A Társulás a projekt Projektek végrehajtása során, mint a KEOP pályázat pályázatok
kedvezményezettje a projekt Projektek lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.

8.

A Társulás szervei:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács elnöke, alelnökei
3. Munkaszervezet
4. Projekt Menedzsment Szervezet
5. Közbeszerzési Bizottság
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázattal KEOP pályázat I.-el kapcsolatban
projektgazdaként a Társulás jár el. A Társulás eljárása során a mindenkor hatályos közösségi
és hazai jogszabályok, a Támogatási Szerződés és a Társulási Megállapodás alapján köteles
eljárni. A KEOP pályázattal KEOP pályázat I.-el kapcsolatos nyilatkozatok megtételéhez a
9.1. pont h.) alpontjában foglaltak figyelembe vételével a Társulási Tanács határozata
szükséges. Egyéb nyilatkozatok megtételére az elnök jogosult. Olyan nyilatkozatok
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megtétele, amely alapján közvetlenül a Tagönkormányzatok is jogosulttá/kötelezetté válnak,
kizárólag a Tagönkormányzatok előzetesen meghozott határozata alapján tehetők meg.
8.1

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 51 tagból áll.

8.2

A Társulási Tanács tagjai a Társulásban részt vevő Tagönkormányzatok képviselő-testületei/
Közgyűlése által delegált tagok. Delegált tag a Tagönkormányzat polgármestere,
alpolgármestere vagy képviselő-testületének/Közgyűlésének tagja lehet. A Társulási
Tanács ülésén a Tagönkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Társulási Tanács tagjai a Társulásban részt vevő Tagönkormányzatok képviselőtestületei/ Közgyűlése által delegált tagok. Delegált tag a Tagönkormányzat
polgármestere, alpolgármestere vagy képviselő-testületének/Közgyűlésének tagja lehet.
Amennyiben az új polgármester hivatalba lépését követő első társulási tanácsülésig az
érintett képviselő-testület/Közgyűlés nem hoz határozatot a delegált személyéről, a
Társulási Tanács tagjának automatikusan az érintett Tagönkormányzat polgármestere
minősül. Amennyiben az érintett Tagönkormányzat az alpolgármestert, vagy
önkormányzati képviselőt kíván delegálni, abban az esetben köteles önkormányzati
határozatot hozni a delegált személyéről, melyet haladéktalanul meg kell küldenie a
Társulásnak. A Társulási Tanács ülésén a Tagönkormányzatok jegyzői tanácskozási
joggal vehetnek részt.

8.3

A Társulási Tanács tagjai a KEOP pályázathoz pályázatokhoz biztosított/biztosítandó önerő
arányában rendelkeznek szavazati joggal. A Tagönkormányzatok által vállalt, KEOP
pályázathoz pályázatokhoz (ideértve az előkészítési szakaszt és a megvalósítási szakaszt is)
kapcsolódó önerő megoszlását az 1. 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
az 1. számú melléklet tartalmazza.

8.4

A Társulási Tanácsban szavazni személyesen, vagy a Tagönkormányzat által delegált tag
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A Tagönkormányzat által
delegált tag által meghatalmazott helyettes képviselő a Tagönkormányzat polgármestere,
alpolgármestere, vagy képviselő-testületének tagja lehet.

8.5

A Társulási Tanács saját tagjai sorából választ elnököt és alelnök(ök)et. Az alelnökök
száma legfeljebb a városi jogú Tagönkormányzatok számával megegyező lehet. Elnöknek
és alelnöknek bármelyik Tagönkormányzat által delegált tag jelölhető és megválasztható. A
jelöléshez a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének ajánlása szükséges. Az
ajánlás szóban is megtehető és bejelenthető a Társulási Tanácsnak legkésőbb
az elnök,
alelnökök választására irányuló javaslat szavazásra bocsátásáig. Minden tag egy jelöltet
ajánlhat. A szavazásnál tartózkodásra nincs lehetőség. Elnök, alelnök az lesz, aki a
szavazatok több, mint felét megszerzi. Kettőnél több jelölt esetén, ha az első szavazás során
senki nem szerzi meg a szavazatok több, mint felét, második szavazást kell tartani a két
legmagasabb számú szavazatot kapott jelölt között. A második szavazáson elnök, alelnök
az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Első helyen kialakult szavazategyenlőség esetén a
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szavazást addig kell folytatni a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek között, amíg
valamelyik jelölt a második szavazásra vonatkozó szabályok szerint megválasztottnak
tekinthető.
Az elnök és az alelnök(ök) megbízatása delegálti státuszát megalapozó jogviszonya
fennállásáig, de legfeljebb öt évig szól. Az elnök és az alelnök tisztségének megszűnésétől
számított legkésőbb 30 naptári napon belül új elnököt, alelnököt kell választani. A
Társulási Tanács több alelnök megbízatása esetén dönthet úgy, hogy a megszűnt
megbízatású alelnök helyére nem választ új alelnököt, feltéve, hogy a döntés
meghozatalakor legalább egy alelnök érvényes megbízatással rendelkezik az elnök
helyettesítésére.
Az elnök és az alelnök(ök) a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének
kezdeményezésére, az összes leadható szavazat több mint felének meghozott szavazat több,
mint felével meghozott határozattal visszahívható. A visszahívásról döntő ülésen meg kell
választani az új elnököt, alelnököt a megválasztásra irányuló szabályok szerint.
A
visszahívásra irányuló előterjesztésben meg kell jelölni a kezdeményezők saját jelöltjét is.
Alelnök visszahívása esetén a Társulási Tanács dönthet úgy is, hogy nem választ új
alelnököt, amennyiben legalább egy, visszahívással nem érintett alelnök továbbra is betölti a
tisztséget.
8.6

A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait a 12.2. alpontban megjelölt szervek látják
el.

8.7

A Társulási Tanács a Projekt Projektek megvalósításához szükséges operatív feladatok
ellátására közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Projekt Menedzsment Szervezetet bíz
meg, amely ellátja a Projekttel Projektekkel kapcsolatos valamennyi műszaki, jogi
feladatokat, továbbá előkészíti a munkaszervezet számára a Projekttel Projektekkel
kapcsolatos pénzügyi, gazdasági intézkedéseket.

8.8.

A Közbeszerzési Bizottságot a Társulási Tanács hozza létre a Projekt Projektek
megvalósítása, valamint a Társulás működése során lefolytatandó közbeszerzések és
beszerzések során az ajánlatkérő nevében hozandó döntések meghozatalára, az eljárások
lefolytatására. Elnöke a Társulás elnöke. A Közbeszerzési Bizottságra vonatkozó részletes
szabályokat a Társulási Tanács által jóváhagyott Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat
tartalmazza.

9.

A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:

9.1

A Társulási Tanács a döntéseit ülésén, határozattal hozza.
A Társulási Tanács feladat-és hatásköre:
a.) a Társulási Tanács elnökének, alelnök(ei)nek a megválasztása, visszahívása,
b.) a társulási tagdíj és az egyes tagokra vonatkozó beruházási önrész mértékének
megállapítása,
c.) a Tagönkormányzatokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d.) a Tagönkormányzat kizárása, melyről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt,
e.) a jelen Társulási Megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
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döntése szükséges,
f.) a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével lép hatályba,
g.) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés éves
végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves mérleg elfogadása,
h.) a Projekthez kapcsolódó pályázatok beadásáról szóló döntés meghozatala, támogatási
szerződések megkötése, módosítása, a műszaki tartalom meghatározása, módosítása,
a Projektekhez kapcsolódó pályázatok beadásáról szóló döntés meghozatala,
támogatási szerződések megkötése, módosítása, a műszaki tartalom meghatározása,
módosítása,
i.) a Tagönkormányzatok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, és
állásfoglalás kialakítása a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárását megelőzendő,
j.) a Társulási Megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k.) a Projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése
és értékelése,
a Projektek szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
l.) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
m.) a Társulás vagyona tekintetében, ideértve a gazdasági társaságban történő
részesedésszerzés esetét is, gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, és gondoskodik a
kötelezettségek teljesítéséről,
n.) a Társulási Megállapodás 6. pontjában megjelölt átruházott önkormányzati
hatáskörökben hozott döntés,
o.) az elnöknek a Társulás működéséről szóló éves beszámolójának elfogadása, el nem
fogadás esetén eseti ellenőrző bizottság felállítása, jelentésének elfogadása,
p.) a Társuláshoz való csatlakozási szándékát bejelentő helyi önkormányzat kérelmének
véleményezése, állásfoglalás a Tagönkormányzatok képviselő-testületei, közgyűlése
számára a csatlakozás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghozatalára,
r.) a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelő, a Htv. 35.§ e.) pont szerinti,
ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséggel, annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges kedvezményekkel
kapcsolatos díjképzési-és szabályozási elvek egységes meghatározása a Tagönkormányzatok
önkormányzati rendeletei elfogadását, módosítását megelőzően,
s.) amennyiben szükséges, a Társulási Tanács bizottság(ai)nak létrehozása, a bizottsági tagok
megválasztása, a bizottság működésének részletes szabályairól szóló szabályzat
jóváhagyása.
9.2

Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök(ök), együttes akadályoztatásuk esetén a
korelnök hívja össze és vezeti. Az írásbeli meghívó elküldése és az ülés napja között
legalább 15 napnak (sürgős esetben 8 napnak) kell eltelnie.

9.3

A Társulási Tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az általa
meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartja. A Társulási Tanács ülését össze
kell hívni, ha bármely tagja napirendet is tartalmazó indítványt nyújt be az elnöknek a
Társulási Tanács összehívására, vagy amennyiben a törvényességi felügyeletet ellátó megyei
kormányhivatal kezdeményezi. Az ülésen, vagy az ülést megelőzően írásban bármelyik
tagnak indítványtételi joga van.

9.4

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a
12

megjelent tagok és a meghívottak nevét, a napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
szavazás számszerű eredményét, a meghozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az elnök és a
munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal vezetője írja alá.. A jegyzőkönyv
egy példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhivatalnak. A
jegyzőkönyvre egyebekben a képviselő-testületi ülésekről készített jegyzőkönyvekre
vonatkozó szabályok irányadók.
9.5

A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 13 tag jelen van, és a jelen lévő
tagok az összes szavazat több, mint felével rendelkeznek. A Társulási Tanács érvényes
döntéséhez legalább 7 tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a
jelen lévő tagok szavazatainak felét, valamint az általuk képviselt Tagönkormányzatok
lakosságszámának egyharmadát.
A döntéshozatal módja: nyílt, név szerinti szavazás.
A minősített többséghez legalább 7 tag igen szavazata szükséges, amennyiben az eléri az
összes szavazat több, mint felét és az általuk képviselt Tagönkormányzatok
lakosságszámának felét. Minősített többség szükséges a 9.1. d.) pontjában meghatározott
esetben.
Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést a megismétlendő ülés napjától számított 8
napon túl, de 30 napon belül kell megtartani.
A Társulási Tanács működésének részletes szabályozására Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) készül.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.

10.

Az elnök, alelnök(ök)
a.) képviseli a Társulást és a Projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,
képviseli a Társulást és a Projekteket harmadik személyekkel szemben, bíróságok és
más hatóságok előtt,
b.) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, vezeti a Tanács
üléseit,
c.) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
beszámolójának elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről,
d.) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
e.) ellátja mindazon feladatokat, melyeket a Társulási Tanács számára előírt,
f.) a támogatási szerződést és a Projekttel Projektekkel, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos egyéb szerződéseket és azok módosításait a Társulás nevében
a Társulási Tanács felhatalmazása (sürgős esetben utólagos jóváhagyása) alapján aláírja; a
Projekttel Projektekkel kapcsolatban megkötött szerződések módosításainak Társulási
Tanács általi (utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a módosítás
az Áht. szerinti kötelezettségvállalással jár,
g.) képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában,
h.) intézkedik a Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
vétele iránt,
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i.) a Társulás mérlegét és a gazdálkodás egyéb dokumentumait a Tagönkormányzatok
számára elérhetővé teszi,
j.) a Társulás elemi költségvetését jóváhagyja.
k.) saját hatáskörben megköti a Társulás működésével kapcsolatos szerződéseket.
Az elnök (alelnök) megbízatása megszűnik:
a.) delegálti státuszát megalapozó jogviszonyának megszűnésével,
b.) a Társulási Tanács által történt visszahívással,
c.) megválasztása időtartamának lejártával,
d.) elhalálozásával,
e.) lemondásával.
Az elnök feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. A
kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
Az elnök, alelnök bármikor lemondhat tisztségéről, melyet a Társulási Tanács ülésén, vagy
írásban jelenthet be. A lemondás nem függ a Társulási Tanács elfogadásától. Az elnök-és
amennyiben csak egy alelnök
van megválasztva az alelnök-az új elnök
(alelnök)megválasztásáig terjedő időben köteles a megbízatásával járó feladatait ellátni. Az
elnök lemondása az alelnök megbízatását nem érinti.
A Társulás alelnök(ei) az elnök munkáját segíti(k)az általa meghatározott körben,
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti(k)a képviseletre vonatkozó szabályok
szerint.
11.

A Társulás tevékenysége

11.1

A Társulás a Projekt Projekt I. megvalósítása érekében az alábbi tevékenységeket végzi:

−KEOP-1.1.1/09-11. pályázati forrás keretében benyújtani kívánt projekt Projekt I. előkészítési
és megvalósítási dokumentáció összeállítása,
−egyfordulós előkészítési és megvalósítási konstrukció eredményeként a Közreműködő
Szervezet által támogatott projektjavaslat megvalósítása,
−ennek keretében:
−térségi szintű szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra kialakítása, szelektíven gyűjtött
hulladékok további kezeléséhez szükséges feldolgozási háttér (válogatómű) kialakítása,
−szerves hulladékok, hulladékfrakciók lerakásról való eltérítése érdekében a házi komposztálás
és a központi komposztálás feltételeinek biztosítása,
−hulladékudvarok és újrahasználati központok kialakítása, alkalmi gyűjtőjáratok szervezése a
veszélyes hulladékok elkülönített kezelése érdekében,
−mechanikai-biológiai előkezelő mű kialakítása.
11.2

A Társulás a Projekt II. megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
-KEOP-1.1.1/C/13. pályázati kiírás keretében benyújtott Projekt II. megvalósítási
dokumentációjának összeállítása,
-a támogatott projektjavaslat megvalósítása,
ennek keretében:
-a vegyes hulladék begyűjtésére, kezelésére alkalmas gyűjtő- és rakodó járművek
beszerzése és üzemeltetésükről való gondoskodás (üzemeltető kiválasztásával);
-a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas lakossági edényzetek beszerzése,
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-informatikai fejlesztés megvalósítása, azaz RFID chip-es hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása a tagönkormányzatok teljes területén.
Amennyiben a működés során vagyon keletkezik, annak kezelése.
11.3. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
11.4

A Társulás alaptevékenysége
Szakágazati besorolása:
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
A Társulás a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja, valamint a Htv. 42.§ szerinti közfeladatokat
lát el.

Kormányzati funkciók:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszközök bontása
051080 Hulladék újrahasznosítása
052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
12.

Projekt Menedzsment Szervezet, Munkaszervezet

12.1

A Projekt Menedzsment Szervezet
A Társulási Tanács a Projektek megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátása
céljából közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Projekt Menedzsment
Szervezeteket bíz meg, melyeknek összetételére, működésére, feladataira a KEOP
pályázatokban meghatározottakat kell figyelembe venni. A Projekt Menedzsment
Szervezeteket, a KEOP pályázatok feltételeit
figyelembe
véve
lebonyolított
kiválasztási eljárást követően-a Társulási Tanács felhatalmazása alapján- az elnök
bízza meg/köti meg a szükséges szerződéseket. A Projekt Menedzsment Szervezetek
feladata a Társulás feladat-és hatásköreihez igazodik.

12.2

A Társulás Munkaszervezetének feladatait az alábbi költségvetési szervek látják el.

12.2.1. Az Áht. 27.§ (5) bekezdése szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
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feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szolgálata ( 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el

12.2.2. Az egyéb munkaszervezeti feladatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala látja el az alábbiak szerint:
-ellátja a Társulási Tanács üléseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat,
-gondoskodik a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyvek,
határozatok nyilvántartásáról,
-elkészíti a Társulási Tanács és az elnök feladatainak ellátásához szükséges
dokumentumokat.
13.

A Társulás időtartama:
A Társulás határozatlan időre, de legalább a PREAMBULUM-ban megjelölt KEOP
pályázatok keretében megvalósuló Projektek fenntartási időszakának végéig áll fenn.

14.

A Társulás működésének pénzügyi kérdései

14.1

A Társulás működéséhez kapcsolódó költségvetési források:
A Tagönkormányzatok a Társulás működésének forrásait (általános működési költségek)
saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják társulási tagdíj formájában. Az
éves működési célú költségvetési igényekről és az egyes Tagönkormányzatokat terhelő
befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési év január 15. napjáig
határozattal dönt. A határozat alapján a Munkaszervezet haladéktalanul írásban értesíti a
Tagönkormányzatokat az adott évi kötelező befizetésekről és annak esedékességéről.

14.2

A Projekt Projekt I. megvalósításának (beruházás) és működtetésének finanszírozási
forrásai:

14.2.1 Beruházás
A Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázathoz pályázat I.-hez szükséges saját
forrást teljes egészében, 100%-ban az általuk biztosítandó önerő alapján biztosítják. Az
önerő Tagönkormányzatok közötti megosztását jelen Társulási Megállapodás 1. számú
melléklete tartalmazza.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy képviselő-testületeik és közgyűlésük döntött a KEOP
pályázat pályázat I. előkészítési és megvalósítása szakaszában a Tagönkormányzatok által
biztosítandó önerő mértékéről, mely döntésük a teljes Projektre, Projekt I.-re, annak
mindkét szakaszára, és a visszaigénylésre kerülő ÁFA összegére is irányadó. A
Tagönkormányzatok
által
biztosítandó
önerő
megoszlását,
mértékét
Tagönkormányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a Projekt Projekt I. önerőigénye esetlegesen módosul, abban az esetben az 1. számú mellékletben megjelölt arányok
alapul vételével a különbözetet biztosítani fogják, illetve a szükséges önerőt arányosan
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csökkentik.
Tagönkormányzatok kijelentik, hogy az előkészítési szakaszban biztosítandó önerő 1. számú
melléklet szerinti mértékét képviselő-testületeik, közgyűlésük, valamint a Társulási Tanács
határozatainak megfelelően 2012. augusztus 31-ig, illetve új belépő tagok esetében a
tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalják a Társulás
bankszámlájára
Tagönkormányzatok vállalják, hogy a Projekt Projekt I. által megkívánt időben,
ütemezésben költségvetési rendeleteikben biztosítani fogják a megvalósítási szakaszra jutó
önerőt is, melyet a Társulási Tanács által meghatározott időpontig fizetnek be a Társulás
számlájára.
14.2.2 Működtetés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt Projekt I. működtetésének forrását a
hulladékkezelési közszolgáltatásból származó bevétel biztosítja, ennek érdekében
megállapítják, hogy a közszolgáltatásból származó jövedelem fedezetet kell, hogy
biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésére, beleértve
annak felújítását, pótlását, rekonstrukcióját is.
Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Htv.-ben Ht.-ben kapott
felhatalmazás alapján, helyi önkormányzati rendeleteikben a települési szilárdhulladékkezelési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb árát a vonatkozó jogszabályi
előírások betartása mellett a Projekt Projekt I. CBA-jával összhangban a Projekt Projekt
I. megvalósítási és fenntartási időszaka alatt a 24. pontban meghatározott egységes
díjképzési elvek alapján úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a
közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez,
karbantartásához, pótlásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges források fedezetét.
14.3. A Projekt II. megvalósításának (beruházás) és működtetésének finanszírozási forrásai:
14.3.1 Beruházás
A Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázat II.-höz szükséges saját forrást
teljes egészében, 100%-ban az általuk biztosítandó önerő alapján biztosítják. Az önerő
Tagönkormányzatok közötti megosztását jelen Társulási Megállapodás 1. számú
melléklete tartalmazza, mely megoszlás teljes egészében megegyezik a Projekt I. esetén
irányadóval, így jelen Társulási Megállapodás 1. számú melléklete mind a Projekt I.,
mind a Projekt II. tekintetében egyaránt irányadó.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy képviselő-testületeik és közgyűlésük döntött a
KEOP pályázat II. megvalósítási szakaszában a Tagönkormányzatok által biztosítandó
önerő mértékéről, mely döntésük a teljes Projekt II.-re irányadó. A
Tagönkormányzatok
által
biztosítandó
önerő
megoszlását,
mértékét
Tagönkormányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a Projekt II. önerőigénye esetlegesen módosul, abban az esetben az 1. számú mellékletben megjelölt
arányok alapul vételével a különbözetet biztosítani fogják, illetve a szükséges önerőt
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arányosan csökkentik.
Tagönkormányzatok kijelentik, hogy a biztosítandó önerő 1. számú melléklet szerinti
mértékét képviselő-testületeik, közgyűlésük, valamint a Társulási Tanács
határozatainak megfelelő határidőben, illetve új belépő tagok esetében a tagfelvételről
szóló értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalják a Társulás
bankszámlájára.
14.3.2 Működtetés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt II. működtetésének forrását a
hulladékkezelési közszolgáltatásból származó bevétel biztosítja, ennek érdekében
megállapítják, hogy a közszolgáltatásból származó jövedelem fedezetet kell, hogy
biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésére,
beleértve annak felújítását, pótlását, rekonstrukcióját is.
Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Ht.-ben kapott
felhatalmazás alapján, helyi önkormányzati rendeleteikben a települési
szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás legmagasabb árát a vonatkozó jogszabályi
előírások betartása mellett a Projekt II. CBA-jával összhangban a Projekt II.
megvalósítási és fenntartási időszaka alatt a 24. pontban meghatározott egységes
díjképzési elvek alapján úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a
közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási rendszer
működtetéséhez,
karbantartásához, pótlásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges források fedezetét.
14.4

A gazdálkodás általános szabályai
A Társulás az államháztartási jogszabályok alapján elkészített, saját költségvetés alapján
gazdálkodik, melyet a Társulási Tanács határozattal fogad el, végrehajtásáról - a 12.2.1.
alpont szerinti Munkaszervezet útján - az elnök gondoskodik.
A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos, államháztartási jogszabályokban
meghatározott feladatokat a 12.2.1. alpont szerint a Munkaszervezet látja el.
A Társulás pénzeszközeit belföldi hitelintézetnél nyitott számláján kezeli.
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., az Sztv., valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelettovábbiakban: Áhsz.- rendelkezései irányadók.

15.

A Társulás vagyona, üzemeltetés, számviteli aktiválás.

15.1

A Társulás vagyona
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt Projektek keretében megvalósuló
létesítmények, eszközök mennyiségi, műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését, értékét
és egyéb jellemzőit részletesen a Projekt Projektek dokumentációja tartalmazza.
A Projekt Projektek keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás
saját tulajdonába kerülnek. A Társulás megszűnése esetén a Tagönkormányzatokat az 1.
számú mellékletben részletezettek szerint, az ott megjelölt (teljes Projekt
Projektek
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vonatkozásában irányadó önerő-megoszláshoz igazodó) arányban illeti meg a tulajdoni
részesedés. A Társulás önállóan jogosult a tulajdonába kerülő vagyontömeg hasznosítására,
a tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.
Tagönkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásakor a Társulás részére külön
vagyont nem adnak át. Tagönkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy a Társulás
működésének biztosítására, valamint a pályázat eredményeként létrejövő létesítmények,
megvalósítandó közszolgáltatások ellátása érdekében a szükséges vagyontárgyakat a
Társulás rendelkezésére bocsássák. A Társulásba bevitt vagyonelemek a Tagönkormányzat
vagyonaként tartandók nyilván, azon a Társulás tulajdonjogot nem szerez, a
vagyonnövekmény viszont a társult önkormányzatok közös tulajdona, melyre a Ptk. közös
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A bevitt vagyon után a Társulás bérleti díjat
köteles fizetni a Tagönkormányzatnak. A bérleti díj mértékét a Tagönkormányzatok az adott
vagyontárgy vonatkozásában elkészített hivatalos értékbecslésben megállapított éves díjnak
megfelelően határozzák meg.
15.2

Üzemeltetés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt Projektek keretében létrejövő létesítmények,
beszerzett eszközök üzemeltetésére, a szelektív-és nem szelektív hulladékszállítás
ellátására gazdasági társaság létrehozását tervezik a következőkben részletezetteknek
megfelelően.
Tagönkormányzatok kinyilvánítják, hogy VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: VGÜ
Nonprofit Kft.) a Társulás a Társulási Tanács 18/2013. (VIII.28.) Th.sz. határozata, valamint
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/2013. (VIII.29.) Öh.sz. határozata
alapján 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű üzletrészt szerzett, ezzel a VGÜ
Nonprofit Kft. tagjává vált 2013. augusztus 29. napi hatállyal. A Társulás a Társulási Tanács
26/2013. (X.30.) Th.sz. határozatával a Kbt. 9.§ (1) bekezdés kb.) pontja alapján a VGÜ
Nonprofit Kft.-t jelölte ki 2014. január 1. napi hatállyal a Társulás hulladékgazdálkodási
feladatainak ellátására, jóváhagyta továbbá a VGÜ Nonprofit Kft.-vel, mint
közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződést, mely 2014. január 1-jén lépett
hatályba. Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás egész működési területén –
összhangban a Ht. rendelkezéseivel – a VGÜ Nonprofit Kft. a közszolgáltató.
A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző saját gazdasági társasággal rendelkező
Tagönkormányzatok (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bátonyterenye Város
Önkormányzata, Pásztó Város Önkormányzata, jelen alpont alkalmazásában a továbbiakban:
Felek) nyilatkoznak, és egyúttal kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt Projekt I.
eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök üzemeltetése, valamint a hulladékszállítás
ellátásának hosszú távú biztosítása érdekében a Társulás által kijelölt VGÜ Nonprofit Kft.
mellett a bátonyterenyei és pásztói körzetközpont feladatainak kizárólagos ellátására
szerepet szánnak a Bátonyterenyei Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban:
BÁVÜ Kft.), valamint a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek
(továbbiakban: PVGKN Kft.) is. A BÁVÜ Kft. és a PVGKN Kft. a 2012. június 30-án
fennálló szolgáltatási körzetében jogosult továbbra is a szolgáltatás végzésére.
A Felek megállapítják, hogy a VGÜ Nonprofit Kft.,a BÁVÜ Kft., és a PVGKN Kft.
egymással alvállalkozói szerződést kötöttek 2014. április 1. napi hatállyal a bátonyterenyei
19

és pásztói körzetközpont szolgáltatási feladatainak BÁVÜ Kft. és a PVGKN Kft. általi
kizárólagos ellátására. Felek rögzítik, hogy a Projekt Projekt I. megvalósulását követően a
bátonyterenyei és a pásztói körzetközpontban megvalósult valamennyi, Projekt Projekt I.
eredményeként létrejövő létesítmény, eszköz BÁVÜ Kft. és PVGKN Kft. általi kizárólagos
üzemeltetésére vonatkozóan módosítják az alvállalkozói szerződést. Felek rögzítik, hogy a
Társulás tulajdonába kerülő létesítményeket a Társulás a vele szerződéses viszonyban álló
VGÜ Nonprofit Kft.-nek adja bérbe, bérleti díjfizetési kötelezettséggel. A bátonyterenyei és
pásztói körzetközpontban megvalósuló létesítményeket a VGÜ Nonprofit Kft. az
alvállalkozói szerződés módosításával egyidejűleg albérletbe adja a BÁVÜ Kft.-nek és a
PVGKN Kft.-nek Felek rögzítik továbbá, hogy a bátonyterenyei és pásztói körzetközpontban
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a BÁVÜ Kft.-t és a PVGKN Kft.-t kizárólagosan
illeti meg, amely fedezetet nyújt az alvállalkozói szerződésben meghatározott feladatok
ellátására, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi, Ht. és végrehajtási rendeletei
által meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére, beleértve a BÁVÜ Kft. és a PVGKN
Kft. által begyűjtött hulladék után fizetendő hulladéklerakási járulékot Ht. alapján a VGÜ
Nonprofit Kft., mint a Ht. szerinti ártalmatlanító létesítmény üzemeltetője által
megállapított és érvényesített hulladék kezelési díjat és a Ht. 49.§ szerinti felügyeleti díjat
is. A VGÜ Nonprofit Kft. a BÁVÜ Kft. és a PVGKN Kft. alvállalkozói szerződésben foglalt
feladatai ellátásával kapcsolatosan veszteségtérítésre, vagy bármely fizetési kötelezettség
vállalására nem köteles, az alvállalkozók finanszírozásában nem vesz részt.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy amennyiben jogszabályi változások következtében a
fenti üzemeltetési koncepció meghaladottá válik, lehetőség szerint a fenti elvek alapul
vételével, az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő üzemeltetési koncepciót dolgoznak
ki, és jelen Társulási Megállapodást ennek megfelelően módosítják.
Tagok megállapodnak, hogy a Projekt I. keretében tervezett fejlesztések egy része
előreláthatóan a Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep (tulajdonos: Salgótarján
MJV Önkormányzata), a Bátonyterenye, 3799/22 hrsz.-ú ingatlan, továbbá a Tar 018.
hrsz.-ú ingatlan (tulajdonos: Pásztó Város Önkormányzata) fejlesztésre alkalmas
területein kerülnek megvalósításra. A hulladéklerakó telepek az illetékes
Tagönkormányzatok tulajdonát képezik. A tulajdonos Tagönkormányzatok kijelentik, hogy
megteremtik a lehetőségét annak, hogy a tervezett fejlesztések a hulladéklerakó telepeken
megvalósuljanak. A tulajdonos Tagönkormányzatok kijelentik, hogy a pályázat sikere esetén
a Projekt megvalósítási és fenntartási időszakának végéig a beépíteni kívánt földrészletekre
visszterhes földhasználati jogot biztosítanak a Társulás számára. Tagönkormányzatok
rögzítik, hogy a Projekt Projekt I. keretében megvalósuló felépítmények a Társulás
tulajdonába kerülnek.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt keretében az illetékes Tagönkormányzat
területén megvalósítani tervezett, Társulás tulajdonába kerülő építmények esetén -az altalaj
önkormányzati tulajdonban maradása mellett-a felépítmény tulajdonosával-a Társulással-az
altalaj megfelelő részének használatára megállapodást kötnek.
15.3

A Projekt II. keretében beszerzett és a Társulás tulajdonába kerülő eszközök
üzemeltetését külön szerződéses keretek között a 15.2. pont alapján meghatározott
gazdasági társaság végzi, bérleti díjfizetési kötelezettség mellett.

15.4

Számviteli aktiválás
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A KEOP pályázatokból származó eszközök bekerülési értékének megállapítása a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak szerint történik, mely alapján
meghatározható, hogy milyen értéken aktiválja a Társulás a beszerzett eszközöket a
beruházás megvalósulását követően.
16.

A pénzügyi kötelezettségek nem teljesítése esetén követendő eljárás:
Amennyiben a Tagönkormányzat ismételt felhívásra sem teljesíti a Társulási Tanács
határozatában foglalt, vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, a Társulás a fizetési
határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő Tagönkormányzat által a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására
jogosult.
A felhatalmazó levél mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
A
Tagönkormányzatok kötelesek 2013. augusztus 31. napjáig a Társulás részére a felhatalmazó
levél számlavezető hitelintézetük aláírásával ellátott egy eredeti példányát átadni. Új belépő
tagok az inkasszó nyilvántartásba vételéről a tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételét
követő 30 naptári napon belül kötelesek gondoskodni, és annak eredeti példányát a Társulás
részére átadniuk.

17.

A Társulás ellenőrzése

17.1

A Társulást a Tagönkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlése célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrzik.
A működésről az elnök évente köteles beszámolni a Tanácsnak. Abban az esetben, ha a
Tanács nem fogadja el a beszámolót, eseti ellenőrző bizottságot állíthat fel. A bizottság 60
napon belül köteles lefolytatni a vizsgálatot és jelentését a Tanács elé terjeszteni. A
szabálytalanságok megszüntetéséről az elnök, vagy a Tanács által esetileg kijelölt személy
köteles gondoskodni 30 napon belül, és a megtett intézkedésekről, azok eredményeiről
tájékoztatja a Tanácsot annak soron következő ülésén.

17.2

17.3

A Társulási Tanács tagjai kötelesek évente egyszer a képviselő-testületüknek, közgyűlésnek
beszámolni a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás céljának
előrehaladásáról.

17.4

A Társulás a belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint, külön megállapodás
alapján működteti, amelyről az elnök évente beszámol a Társulási Tanácsnak.

18.

Csatlakozás a Társuláshoz

18.1

A csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel hozott
határozata szükséges a csatlakozási kérelem benyújtásához. A kérelem tartalmazza a
csatlakozni kívánó önkormányzat nevét, székhelyét, a képviselő-testületi határozatot a
Társulásba való belépésről, valamint arról, hogy a képviselő-testület vállalja a jelen
Társulási Megállapodás betartását, a Társulás céljainak elfogadását, továbbá hogy biztosítja
a Projekt Projektek megvalósítása kapcsán rá eső költségek viselését. A csatlakozni kívánó
önkormányzat képviselő-testületének a döntést – ha törvény eltérően nem rendelkezik - a
kérelmezett csatlakozási időpontot legalább hat hónappal megelőzően kell meghoznia. A
kérelemnek és a képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a fentieknek megfelelően
a kérelmezett csatlakozási időpontot.
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18.2

A kérelmet az elnökhöz kell címezni.

18.3

Az elnök összehívja a Tanácsot a kérelem megvitatása céljából a kérelem benyújtásától
számított 60 napon belül. A Tanács a kérelmet véleményezi. A Tagönkormányzatok
képviselő-testületei, közgyűlése a tanácsi vélemény meghozatalát követő 60 napon belül
külön-külön minősített többséggel meghozott határozattal döntenek a kérelem elfogadásáról
vagy elutasításáról.

18.4

Ha bármely Tagönkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése elutasító határozatot hoz, a
kérelem elutasítottnak tekintendő.

18.5

A Társuláshoz való csatlakozáshoz szükséges a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli
hozzájárulása. A hozzájárulás-lehetőség szerint- a Tagönkormányzatok döntését
megelőzően szerzendő be.

18.6 A csatlakozó önkormányzatoknak a 14.2.1. és a 14.3.1. alpontban megjelölt önerő 0,1%-át kell
biztosítaniuk. Az erre vonatkozó kötelezettségvállalásról a 18.1 pontban megjelölt
képviselő-testületi határozatban rendelkezniük kell. A csatlakozó önkormányzatok a 0,1 %nak megfelelő tulajdoni részesedést szereznek a Társulás vagyonából. Ennek megfelelően a
módosuló tulajdoni hányadokról a csatlakozási kérelem elfogadásakor esedékes Társulási
Megállapodás módosításakor döntenek a Tagönkormányzatok.
19.

Kiválás a Társulásból

19.1

Tekintettel a Projekt Projektek kiemelt fontosságára, Tagönkormányzatok vállalják, hogy a
Mötv.-ben biztosított kiválási jogukkal csak alapos és ténylegesen indokolt esetben, a
Társulási Tanáccsal, az elnökkel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést
követően élnek.

19.2

A Társulásból történő kiválásról – ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hat
hónappal korábban, a Tagönkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése minősített
többséggel meghozott határozatával kell dönteni. A kiválás időpontját tartalmazó
határozatról a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.

19.3

Tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tagönkormányzat által
befizetendő önrész teljes összege a Társulás vele szembeni jogszerű követelése, melyet a
Társulás minden esetben érvényesíteni fog. Kiváló Tagönkormányzat tudomásul veszi, hogy
a Projekt Projektek megvalósítása érdekében általa fizetett előkészítési költséget, valamint
az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.
A Társulásból kiváló Tagönkormányzatnak a társulási vagyonból az 1. számú melléklet
szerint a Tagönkormányzatot megillető tulajdoni hányad arányában a Társulás köteles
kifizetni a tulajdonrészét a kilépés napján fennálló érték alapul vételével. A kifizetésnek a
kilépés napját követő hat hónapon belül meg kell történnie. A kiváló Tagönkormányzat által
a Társulásba bevitt vagyont a kiválást követő hat hónapon belül kell kiadni; a kiadásig a
15.1. szerinti bérleti díj illeti meg a kiváló Tagönkormányzatot. A bevitt vagyon
vagyonnövekményéből a kiváló Tagönkormányzatra jutó eszmei hányad értékét a Társulás a
fentiek alapján köteles kifizetni. Kiválás esetén a fentiek szerinti kifizetést és a bevitt
vagyon kiadását a Társulási Tanács határozatában megállapított időre, de legfeljebb a kiválás
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napjától számított öt évre el lehet halasztani, ha annak teljesítése veszélyeztetné a Társulás
további működését. Ebben az esetben a Társulás a tulajdonrész alapján a kiváló
Tagönkormányzat részére – külön szerződés alapján – használati díjat köteles fizetni. A
kiválás során történő elszámolás esetén figyelembe kell venni a 19.3-19.4 pontok alapján a
kiváló Tagönkormányzat Társulással szemben fennálló kötelezettségét is.
19.4

A kiváló Tagönkormányzat köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére,
valamint a kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. A kártérítési
kötelezettséget a Tagönkormányzatok valamennyi, a kiválással okozott kárra vonatkoztatják,
beleértve az esetleges elmaradt hasznot is.

20.

Tagkizárás

20.1

Amennyiben valamelyik Tagönkormányzat nem teljesíti a Társulási Megállapodásból, a
Társulási Tanács határozataiból, a Projekt Projektek megvalósításából (különös tekintettel a
támogatási szerződésre) rá eső kötelezettségeket, vagy egyébként a Társulás érdekeit sértő
vagy veszélyeztető módon gyakorolja jogait, vagy mulasztja el kötelezettségei teljesítését,
elnök jogosult kétszer írásban, az adott kötelezettségszegés jellegére tekintettel megállapított
határidő tűzésével felszólítani a Tagönkormányzatot a teljesítésre.

az

A 20.1. pontban meghatározott esetben a Társulási Tanács minősített többséggel
dönthet a Tagönkormányzat Társulásból való kizárásáról a határozatában
megállapított nappal. A kizárás legkorábban a határozathozatalt követő napra szólhat.

20.2

20.3

A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a kiválás jogkövetkezményeivel.

21.

A Társulás megszűnése, a Társulási Megállapodás módosítása

21.1

A Társulás megszűnik:
a.) ha törvényben meghatározott megszűnési feltétel következik be,
b.) ha a Tagönkormányzatok a 21.2. pontnak megfelelő döntést hoznak,
c.) a törvény erejénél fogva,
d.) ha a bíróság jogerős döntése így rendelkezik.

21.2

Bármelyik Tagönkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése minősített többséggel
meghozott határozatával kezdeményezheti, hogy a Tagönkormányzatok határozzanak a
Társulás megszüntetéséről. A kezdeményezést valamennyi Tagönkormányzatnak meg kell
küldeni, és meg kell benne jelölni a megszüntetés javasolt napját. A Tagönkormányzatok a
kezdeményezésről a kézbesítéstől számított 60 napon belül kötelesek dönteni. A Társulás
megszüntetéséhez valamennyi Tagönkormányzat minősített többséggel meghozott
határozata szükséges.

21.3

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt Projektek fenntartási idejének végéig a
Társulást nem szüntetik meg.

21.4

A Társulás megszűnése esetén a Tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni. A
kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Tagönkormányzatok között a tulajdoni
hányadok arányában oszlik meg. A Tagönkormányzat által a Társulásba bevitt vagyont a
Tagönkormányzatnak kell kiadni, a bevitt vagyon vagyonnövekményét a
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Tagönkormányzatok között a tulajdoni hányadok arányában kell megosztani.
21.5. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik Tagönkormányzat, az elnök és az
alelnök(ök) kezdeményezhetik. A kezdeményezést az elnökhöz kell benyújtani. Az elnök
vagy a székhelyönkormányzat kezdeményezését a Tagönkormányzatoknak közvetlenül kell
megküldeni társulási tanácsi előterjesztés formájában. Az elnökhöz benyújtott
kezdeményezésben a módosítási javaslatot - lehetőség szerint - szövegszerűen be kell
mutatni, ennek hiányában a módosítás célját kell kifejteni. A szövegszerűen benyújtott
módosítási javaslat megtárgyalására – amennyiben a Munkaszervezet álláspontja szerint a
módosításnak törvényi, vagy a Projekt Projektek oldaláról felmerülő akadálya nincs- az
elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni. A csak a módosítás célját megjelölő
kezdeményezés esetén – amennyiben annak törvényi, vagy a Projekt Projektek oldaláról
fennálló akadálya nincs – az elnök a Munkaszervezet útján köteles a szövegszerű
módosítást kidolgozni és a Társulási Tanács elé terjeszteni. A Társulási Tanács módosítást
támogató határozata esetén a Tagönkormányzatok kötelesek legkésőbb 60 napon belül
döntést hozni a módosítási javaslatról. A Társulási Megállapodás módosításához az összes
Tagönkormányzat képviselő- testületének, közgyűlésének minősített többséggel meghozott
határozata szükséges.

22.

A Társulás képviselete
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az
alelnökök helyettesítik az elnököt teljes jogkörrel. A Társulást az elnök (helyettesítés
esetén az alelnök) önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét saját
kezűleg írja alá.

23.

A nyilvánosság biztosítása
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak a megvalósítandó Projekttel Projektekkel
kapcsolatban a teljes körű lakossági tájékoztatásra. A tájékoztatásnak ki kell térnie a
PREAMBULUM-ban megjelölt jogszabályi, különösen a közösségi kötelezettségekre, a
Projekt Projektek előnyeire, lakossági hatásaira, a megvalósítandó létesítményekre, a
komplex hulladékgazdálkodási rendszer működésére. Tagönkormányzatok a nyilvánosság
biztosítását a Projekt Projektek teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítják.

24.

Díjképzés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelően, a
Htv. Ht. 35.§ e.) pont szerinti, ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem
szabályozott díjfizetési kötelezettséggel, annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges
kedvezményekkel kapcsolatos díjképzési-és szabályozási elveket úgy állapítják meg, hogy az
– összhangban a Projekt Projektek CBA-jával – fedezetet biztosítson – a miniszteri
rendeletben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mellett - a
hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésére, beleértve annak felújítását, pótlását,
rekonstrukcióját.
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25.

Egyéb rendelkezések

25.1

Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt Projektek megvalósítása
érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, legalább a Projekt Projektek
fenntartási idejének végéig.

25.2

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a megvalósítás során a PREAMBULUM-ban
megjelölt jogszabályoknak megfelelően járnak el.

25.3

Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy önkormányzati döntéshozataluk
során a Projekt Projektek célkitűzéseit figyelembe veszik.

25.4

Tagönkormányzatok kinyilvánítják és kötelezettséget vállalnak, hogy a Társulásból
történő esetleges kiválásuk esetén tudomásul veszik a kiválás jogkövetkezményeit.

25.5

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás működése során a PREAMBULUM-ban
megjelölt jogszabályokat veszik alapul.

26.

Vegyes és záró rendelkezések:
Jelen Társulási Megállapodás a Tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és
közgyűlési határozata, valamint a Társulási Tanács 28/2014. (XI.10.) Th.sz. határozata
alapján, a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Salgótarján, 2014..........

Határozatok:

…...........................................................
Alsótold Község Képviselő-testületének
…................... határozata alapján

…................................................................
Bárna Község Képviselő-testületének
…................... határozata alapján

…...........................................................
Bátonyterenye Város Képviselő-testületének
…..................... határozata alapján

…................................................................
Bokor Község Képviselő-testületének
…........................határozata alapján

25

…...........................................................
Cered Község Képviselő-testületének
…................. határozata alapján

..…............................................................
Cserhátszentiván Község Képviselő-testületének
…........................ határozata alapján

…...........................................................
Dorogháza Község Képviselő-testületének
…..................... határozata alapján

…................................................................
Ecseg Község Képviselő-testületének
…................... határozata alapján

…...........................................................
Endrefalva Község Képviselő-testületének
…......................... határozata alapján

…................................................................
Etes Község Képviselő-testületének
…..................... határozata alapján

…...........................................................
Felsőtold Község Képviselő-testületének
…..................... határozata alapján

…................................................................
Garáb Község Képviselő-testületének
…...................... határozata alapján

…...........................................................
Karancsalja Község Képviselő-testületének
…........................határozata alapján

…................................................................
Karancsberény Község Képviselő-testületének
….......................... határozata alapján

…...........................................................
Karancskeszi Község Képviselő-testületének
….......................... határozata alapján

…................................................................
Karancslapujtő Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján

…...........................................................
Karancsság Község Képviselő-testületének
…..........................határozata alapján

…...............................................................
Kazár Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján
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…...........................................................
Kisbárkány Község Képviselő-testületének
….................... határozata alapján

…................................................................
Kishartyán Község Képviselő-testületének
….......................... határozata alapján

…...........................................................
Kozárd Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján

…................................................................
Lucfalva Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…...........................................................
Ludányhalászi Község Képviselő-testületének
…........................ határozata alapján

…................................................................
Magyargéc Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján

…...........................................................
Márkháza Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…................................................................
Mátramindszent Község Képviselő-testületének
….......................határozata alapján

…...........................................................
Mátranovák Község Képviselő-testületének
….........................határozata alapján

…...........................................................
Mátraterenye Község Képviselő-testületének
….......................... határozata alapján

…...........................................................
Mihálygerge Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…................................................................
Mátraszele Község Képviselő-testületének
…........................ határozata alapján

…................................................................
Mátraverebély Község Képviselő-testületének
…......................... határozata alapján

…................................................................
Nagybárkány Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján
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…...........................................................
Nagykeresztúr Község Képviselő-testületének
…..............................határozata alapján

…...........................................................
Nógrádmegyer Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján

…................................................................
Nemti Község Képviselő-testületének
….........................határozata alapján

…................................................................
Pásztó Város Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…...........................................................
Rákóczibánya Község Képviselő-testületének
…........................ határozata alapján

…................................................................
Rimóc Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján

…...........................................................
Ságújfalu Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…................................................................
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
….......................határozata alapján

…...........................................................
Sámsonháza Község Képviselő-testületének
….........................határozata alapján

…................................................................
Somoskőújfalu Község Képviselő-testületének
…........................ határozata alapján

…...........................................................
Sóshartyán Község Képviselő-testületének
….......................... határozata alapján

…................................................................
Szalmatercs Község Képviselő-testületének
…......................... határozata alapján

…...........................................................
Szécsényfelfalu Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…................................................................
Szilaspogony Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján
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…...........................................................
Szuha Község Képviselő-testületének
…..............................határozata alapján

…................................................................
Szurdokpüspöki Község Képviselő-testületének
….........................határozata alapján

…...........................................................
Varsány Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján

…................................................................
Vizslás Község Képviselő-testületének
…........................... határozata alapján

…...........................................................
Zabar Község Képviselő-testületének
…..............................határozata alapján
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1. számú melléklet a Társulási MegállapodáshozA Projekt megvalósítása során a Tagönkormányzatok által biztosítandó
Önerő megoszlása, a tagokat megillető szavazatszám és tulajdoni hányad
Település

Önerő
megoszlása
(%)

Szavazatszám Tulajdoni
(db)
hányad (%)

1 Alsótold

0,10

1

0,10

2 Bárna

0,10

1

0,10

3 Bokor

0,10

1

0,10

4 Bátonyterenye

0,10

1

0,10

5 Cered

0,10

1

0,10

6 Cserhátszentiván

0,10

1

0,10

7 Dorogháza

0,10

1

0,10

8 Ecseg

0,10

1

0,10

9 Endrefalva

0,10

1

0,10

10 Etes

0,10

1

0,10

11 Felsőtold

0,10

1

0,10

12 Garáb

0,05

1

0,05

13 Karancsalja

0,10

1

0,10

14 Karancsberény

0,10

1

0,10

15 Karancskeszi

0,10

1

0,10

16 Karancslapujtő

0,10

1

0,10

17 Karancsság

0,10

1

0,10

18 Kazár

0,10

1

0,10

19 Kisbárkány

0,10

1

0,10

20 Kishartyán

0,10

1

0,10

21 Kozárd

0,10

1

0,10

22 Lucfalva

0,10

1

0,10

23 Ludányhalászi

0,10

1

0,10

24 Magyargéc

0,10

1

0,10

25 Márkháza

0,10

1

0,10

26 Mátramindszent

0,10

1

0,10

27 Mátranovák

0,10

1

0,10

28 Mátraszele

0,10

1

0,10

29 Mátraterenye

0,10

1

0,10

30 Mátraverebély

0,10

1

0,10

31 Mihálygerge

0,10

1

0,10

32 Nagybárkány

0,10

1

0,10

33 Nagykeresztúr

0,10

1

0,10

34 Nemti

0,10

1

0,10

35 Nógrádmegyer

0,10

1

0,10

36 Pásztó

0,10

1

0,10

37 Rákóczibánya

0,10

1

0,10

38 Rimóc

0,10

1

0,10

39 Ságújfalu

0,10

1

0,10

95,05

50

95,05

41 Sámsonháza

0,10

1

0,10

42 Sóshartyán

0,10

1

0,10

43 Somoskőújfalu

0,10

1

0,10

44 Szalmatercs

0,10

1

0,10

45 Szilaspogony

0,10

1

0,10

46 Szécsényfelfalu

0,10

1

0,10

47 Szuha

0,10

1

0,10

48 Szurdokpüspöki

0,10

1

0,10

49 Varsány

0,10

1

0,10

50 Vizslás

0,10

1

0,10

51 Zabar

0,10

1

0,10

100,00

100

100

40 Salgótarján

ÖSSZESEN
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2. számú melléklet a Társulási MegállapodáshozAlkalmazandó lakosságszámok

Település

Lakosságszám
Lakosságszám
2014. 01. 01.(alkalmazandó 2014. 01. 01. (alkalmazandó
a Társulási Megállapodás a Társulási Megállapodás
14.1 pontja esetében)
egyéb pontjai esetében)

1 Alsótold
2 Bárna
3 Bokor
4 Bátonyterenye
5 Cered
6 Cserhátszentiván

253

253

1 089

1 089

132

132

13 008

13 008

1 127

1 127

142

142

7 Dorogháza

1 072

1 072

8 Ecseg

1 212

1 212

9 Endrefalva

1 302

1 302

10 Etes

1 427

1 427

147

147

11 Felsőtold
12 Garáb
13 Karancsalja
14 Karancsberény

48

48

1 568

1 568

860

860

15 Karancskeszi

1 912

1 912

16 Karancslapujtő

2 701

2 701

17 Karancsság

1 263

1 263

18 Kazár

1 882

1 882

19 Kisbárkány

187

187

20 Kishartyán

566

566

21 Kozárd

173

173

22 Lucfalva

650

650

1 542

1 542

24 Magyargéc

899

899

25 Márkháza

253

253

26 Mátramindszent

818

818

1 736

1 736

23 Ludányhalászi

27 Mátranovák
28 Mátraszele

965

965

29 Mátraterenye

1 850

1 850

30 Mátraverebély

2 005

2 005

31 Mihálygerge

585

585

32 Nagybárkány

695

695

33 Nagykeresztúr

260

260

34 Nemti

746

746

35 Nógrádmegyer

1 716

1 716

36 Pásztó

9 341

9 341

37 Rákóczibánya
38 Rimóc

658

658

1 834

1 834

1 050

1 050

38 046

38 046

41 Sámsonháza

289

289

42 Sóshartyán

911

911

2 301

2 301

44 Szalmatercs

480

480

45 Szécsényfelfalu

448

448

46 Szilaspogony

331

331

47 Szuha

587

587

48 Szurdokpüspöki

1 971

1 971

49 Varsány

1 702

1 702

50 Vizslás

1 365

1 365

39 Ságújfalu
40 Salgótarján

43 Somoskőújfalu

51 Zabar
ÖSSZESEN
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529

529

108634

108634

3. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Alulírott

….....................................................,

Önkormányzat

mint

…......................................................

(székhely:.................................................................................)

polgármestere,

aláírásra jogosult képviselője (továbbiakban: Számlatulajdonos) megbízom a számlavezető
…................................................................................................... Bankot, hogy a nála vezetett
…..................................................................................... számú számla terhére a ,,Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás” nevű önkormányzati társulás működésével és a Társulási
Megállapodásban megjelölt, az általa megvalósítandó projekttel kapcsolatos társulási tagdíjak,
pályázati önerő és megelőlegezendő ÁFA összegére az alább megnevezett Kedvezményezett által
benyújtott beszedési megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel:
Számlatulajdonos megnevezése
Számlatulajdonos számlaszáma
Kedvezményezett megnevezése
Kedvezményezett számlaszáma

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás
10400786-50526672-69891000

A felhatalmazás visszavonásig érvényes. A visszavonáshoz a Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulása szükséges.
A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezett köteles csatolni a fizetési kötelezettséget megállapító
társulási tanácsi határozatot.
Kelt: ….........................., 201..................
…...............................................................
Számlatulajdonos
Fentieket, mint a Számlatulajdonos számlavezető hitelintézete nyilvántartásba vettük.
Kelt:................................, 201..................
….................................................................
Számlavezető hitelintézet

32

