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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási tervében több évre ütemezett feladatok 

megvalósításával jelentős elmaradásban vagyunk. Eddig kedvező és megfelelő pályázati 
konstrukció hiányában nem tudtuk önerőből időarányosan teljesíteni a tervet. 
A KEOP-7.1.1.1/09-11 „Települések szilárd-hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című 
pályázati kiírás lehetőséget ad térségi szintű hulladékkezelő rendszer pályázati források 
segítségével …..% támogatás igénybevételével a megvalósításra. Ehhez a „Kelet-Nógrád 
Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű projekt-ötlet kidolgozása megtörtént. 

 
Négy kistérség a Szécsényi, a Salgótarjáni, a Bátonyterenyei és a Pásztói észak-keleti része 

társulna három közrezárt település Endrefalva, Liteke és Tar kivételével a Kelet-Nógrád 
térségben a hazai és európai uniós követelményeket kielégítő, korszerű, komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására. 
A részünkre megküldött társulási megállapodás tervezete és a kidolgozott projekt-ötlet 
megvalósíthatósági tanulmány tervezetét megvizsgálva megállapítottuk, hogy az jelentősen eltér 
az egyeztető tárgyalások alatti megállapodásoktól, ezért az alapvető módosítási javaslatainkat az 
alábbiakban foglaljuk össze. 
 

A tervezet szerint Salgótarjáni székhellyel működne a társulás és a KEOP projekt 
eredményeként létrejövő vagyon működtetésével összefüggő közszolgáltatásokat a VGÜ 
Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft látná el. 
Ezzel a többi három városkörzet székhelyén működő önkormányzati tulajdonú városfenntartásra 
szakosodott Kft-k vagy teljesen kimaradnának az üzemeltetésből, vagy alárendeltségi 
viszonyban alvállalkozóként működhetnének közre a feladatok ellátásában. 
Sem az első sem a második lehetőség nem fogadható el a társult székhely önkormányzatok 
részéről, mert ezzel a városfenntartási feladataikat ellátó gazdásági társaságok a bevételük 
jelentős részét adó kommunális hulladék begyűjtés elmaradásával ellehetetlenülnének. 
 

Ennek megfelelően szükséges átdolgozni a társulási megállapodás egészét, főként a 9. o. 
25.1 7-9, 11. bekezdéseit.  
Továbbá: 

- Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a társult három városban lakosság arányát tekintve 
kisebb értékben megvalósuló beruházások, eszköz beszerzések ne közös tulajdonba, hanem a 
társult önkormányzat tulajdonába kerüljenek és e tulajdon(rész) miatt kevesebb tulajdonrészt 
szereznek a salgótarjáni városüzemeltetési Kft-ben. 

- A megállapodás elfogadásához nélkülözhetetlen a megállapodás I. II. III. számú 
mellékleteinek előzetes ismerete. 

 
A megvalósíthatósági tanulmányban Pásztóhoz köthetőket vizsgálva: 

- Több helyen következetesen a Pásztói kistérségnél szerepel Mátraverebély, holott ez 
Bátonyterenyéhez tartozik. 

- 7. o. 4. táblázat. Az előkészítés elszámolható költségeinek több mint 20%-a a 
projektmenedzsment költsége és a menedzsmentet segítő külső szolgáltatás (közbeszerzés 
2,5%, tájékoztatás, nyilvánosság 1,89%) emellett külön soron szerepel. 
A pályázatban nincs egyéb sor (10,9%), ezt is nevesíteni kell! 

- 184. o. 89. táblázat, a projektmenedzsmenten költségében magyarázható is az aránytalanság, 
amely a 16,36 MFt-ból 10 MFt-ot pénzügyi tanácsadásra szán, könyvvizsgálat esetén nincs 
szükség 10MFt-ért pénzügyi tanácsadásra! 

 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás és Megvalósíthatósági 
tanulmány elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

 
A Képviselő-testület a rendelkezésére álló Társulási megállapodás tervezetét és 
Megvalósíthatósági tanulmány tervezetét csak további jelentős lényegi átdolgozás után tudja 
elfogadni.  
A jelenlegi tervezetek az önkormányzat és a 100%-ban tulajdonában lévő gazdasági 
társasága a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft érdekeit a tervezetben és a 
pályázat megvalósítása idején figyelmen kívül hagyták. 
Csak a Salgótarjáni Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság a VGÜ Salgótarjáni 
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft üzemeltetheti a rendszert. A társult városi 
önkormányzatok gazdasági társaságai ezáltal ellehetetlenülnek, mert tevékenységük jelentős 
részét jelenleg a kommunális hulladék begyűjtés adja. 
 
Az átdolgozás alatt biztosítani kell 
a társult városi önkormányzatoknak a területükre telepített eszközök és beruházások feletti 
tulajdonjogát, illetve a projektből létszámarányosan még fennmaradó rész arányában a VGÜ 
Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-ben a tulajdonrészt, továbbá  
a városi önkormányzatok tulajdonában működő városüzemeltetésben jelentős részt vállaló 
gazdasági társaságok vonzáskörében ellátandó hulladékgazdálkodási feladatokra vonatkozó 
megbízást. 

 
E határozatról a pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány készítőjét azonnal értesíteni kell. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Malomhegyi Lajos főmérnök 

 
 
Pásztó, 2011. október 20. 
 
 
 Malomhegyi Lajos 
  főmérnök 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET)

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§-ban biztosított társulási 
jog alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41.§-a, 
valamint  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV. 
törvény  (továbbiakban:  Ttv.)  9.§-a  alapján  a  részt  vevőönkormányzatok  képviselőtestületei  és 
közgyűlése  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 magába foglaló 
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozására. 

1. A Társulás neve:

Nógrád Megye 4 – bátonyterenyei, pásztói, salgótarjáni és szécsényi – Kistérségét Érintő
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

A Társulás rövidített neve:

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2. A Társulás székhelye:

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye:

.......................................................................................

4. Székhely önkormányzat neve, székhelye:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Képviseletében eljár: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

5. A Társulás működési területe:

A társult önkormányzatok közigazgatási területe 

6. A Társulás megalakításának célja:

Jelen  társulási  megállapodás  (továbbiakban:  Megállapodás)  aláírásával  és  a  Társulás  
megalapításával  a  tagok  szándéka  Kelet-Nógrád  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 fejlesztése” (KEOP-1.1.1/09-11) című 
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pályázati kiírás keretében kívánja a „Kelet-Nógrád  Komplex  Hulladékgazdálkodási 
Rendszer” elnevezésű projekt-ötletét  benyújtani  a  korszerű,  térségi  szintű  hulladékkezelő 
rendszer pályázati források segítségével való megvalósítása érdekében. A tervezett projekt 
részletes  leírása,  műszaki,  gazdasági  paramétereinek  ismertetése  jelen  Megállapodás  1. 
számú mellékletét képezi. 

7. A Társulás jogállása

A Társulás a Ttv. 9.§-a alapján jogi személyiséggel nem rendelkező társulás. 

8. A Társulás szervei:

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

8.2 A Társulási Tanács tagjai a Társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei.

8.3 A Társulási Tanács tagjai  a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati  
joggal.  Egyik  tag  sem rendelkezhet  a  szavazati  jogok  több,  mint  felével.  Amennyiben  
bármelyik tag a költségvetési hozzájárulás több, mint 50%-át biztosítja, a szavazati jogok 
felével  rendelkezik.  A  szavazati  jogok  pontos  számát  a  2.  számú  melléklet  
tartalmazza.

8.4 A  Társulási  Tanácsban  szavazni  személyesen,  vagy  a  társulás  tagjai  által  írásban  
meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.

8.5 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából választ elnököt és elnökhelyettest az 
összes leadható szavazat több mint felével hozott határozattal. Az elnök feladata a Társulási 
Tanács összehívása, az ülés vezetése, a Társulás képviselete. Az elnököt távollétében az  
elnökhelyettes helyettesíti. 

Az  elnök  és  az  elnökhelyettes  megbízatása  polgármesteri  tisztségük  betöltéséig,  de  
legfeljebb öt évig szól.

8.6 A  Társulás  munkaszervezete  a  kialakításra/kiválasztásra  kerülő  projektmenedzsment  
szervezet (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Iroda) melynek feladata a Társulás 
operatív ügyeinek vitele, intézése. 

9. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:

9.1 A Társulási Tanács a döntéseit ülésén, határozattal hozza.

A Társulási Tanács feladat-és hatásköre:

-a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
-a költségvetési hozzájárulás, és a beruházási önrész mértékének megállapítása,
-a tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
-a tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott határozata  szükséges,
-a jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
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szükséges,
-a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
-a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi,
háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
-a projekthez kapcsolódó támogatási szerződések megkötése, módosítása 
-a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a
kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.

9.2 Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze, és vezeti le. 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 két alkalommal az általa 
meghatározott  munkatervben  foglalt  időpontokban  tartja.  Kötelező  a  Társulási  Tanács  
összehívása,  ha  bármely  tagja  napirendet  is  tartalmazó-indítványt  nyújt  be  a  Tanács  
összehívására, vagy amennyiben a megyei kormányhivatal kezdeményezi. 

9.4 A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell  készíteni.  A jegyzőkönyv tartalmazza a 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 Tanács által 
felhatalmazott  másik  személy írja  alá.  A jegyzőkönyv egy példányát  az  ülést  követő15  
napon  belül  meg  kell  küldeni  a  kormányhivatalnak.  A jegyzőkönyvre  egyebekben  a  
képviselőtestületi ülésekről készített jegyzőkönyvekre vonatkozó szabályok irányadók.

9.5 A Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok fele jelen van, és a jelenlévőtagok 
legalább az összes szavazat felével rendelkeznek. A javaslatok elfogadásához legalább annyi 
tagnak az igen szavazata szükséges, amely meghaladja  a  jelen  lévőtagok  szavazatainak  
felét. 

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. 

10. Az elnök

-képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más  
hatóságok előtt,
-összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
-gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves
beszámolójának elkészítéséről,
-évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
-ellátja mindazon feladatokat, melyeket a Társulási Tanács számára előírt,
-a  6.  pontban  hivatkozott  pályázathoz  kapcsolódó  Támogatási  Szerződést  és  az  egyéb  
szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás  nevében aláírja,
-képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában.
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Az elnök (elnökhelyettes) megbízatása megszűnik:

-polgármesteri tisztségének megszűnésével,
-a Társulási Tanács által történt visszahívással,
-megválasztása időtartamának lejártával,
-elhalálozásával,
-lemondásával. 

Az elnök feladatainak ellátása  során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. A 
kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. 

11. A Társulás tevékenysége

11.1 A Társulás a Projekt megvalósítása érekében az alábbi tevékenységeket végzi:

−KEOP-1.1.1/09-11.  pályázati  forrás  keretében  benyújtani  kívánt  projekt  előkészítési 
dokumentáció összeállítása, 
−egyfordulós  előkészítési  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

Amennyiben a működés során vagyon keletkezik, annak kezelése.

A  Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy  amennyiben  a  6.  pontban  rögzített  pályázati  kiírás  
előkészítési  konstrukcióján  sikeresen  szerepelnek,  a  támogatott  projektjavaslat  
megvalósítása érdekében a megalakítandó  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulásra  
ruházzák a szükséges hulladékgazdálkodási hatásköreiket. 

11.2 A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.

11.3 A Társulás tevékenységeit az alábbi TEAOR számok alapján tervezi végezni:

-38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
-38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
-38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
-38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése

12. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Iroda feladatai 

Ellátja  a  hulladékgazdálkodási  rendszer  működtetéséhez,  a  Megállapodás  1.  számú  
melléklete szerint megvalósítandó Projekthez kapcsolódó alábbi feladatokat:
− projektmenedzsmenti feladatok végzése
− közbeszerzési dokumentumok előkészítése,
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− ellátja  a  Társulási  Tanács  üléseinek  előkészítésével,  lebonyolításával  kapcsolatos 
feladatokat,

− gondoskodik a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyvei elkészítéséről, a jegyzőkönyvek, 
határozatok nyilvántartásáról,

− elkészíti  a  Társulási  Tanács  és  az  elnök  feladatainak  ellátásához  szükséges 
dokumentumokat,

− gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról,
−  a Projekttel kapcsolatos valamennyi pénzügyi, gazdasági, számviteli feladat ellátása,

13. A Társulás időtartama:

A Társulás  határozatlan  időre,  de  legalább  a  6.  pontban  megjelölt  pályázat  keretében  
megvalósuló Projekt fenntartási időszakának végéig áll fenn. 

14. A költségviselés szabályai:

14.1 A Társulás működése, a Projekt megvalósítása kapcsán az alábbi költségtételek merülnek  
fel:

a.) általános működési költségek
b.) a Projekt megvalósításához kapcsolódó előkészítési, megvalósítási, fenntartási költségek.

A  Társulás  tagjai  a  Társulás  működésének  forrásait  saját  költségvetésükből,  
lakosságszám arányosan biztosítják  társulási  tagdíj  formájában.  Az éves  működési  célú  
költségvetési igényekről és az egyes tagokat terhelőbefizetési kötelezettségről a Tanács az 
adott költségvetési évet megelőzőév december 15. napjáig határozattal dönt.  A határozat  
alapján a Hulladékgazdálkodási Iroda a költségvetési év január 15. napjáig írásban értesíti a 
tagokat az adott évi kötelezőbefizetésekről és annak esedékességéről. 

A projekt előkészítésével kapcsolatban kidolgozott projektjavaslat költségeinek (8.988.186 
Ft) lakosságszám-arányos megosztását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Tagok vállalják, hogy 
a rájuk esőösszeget a Társulás megalakulásától számított 30 napon belül befizetik a Társulás 
számlájára. 

A 2011. évi társulási tagdíjról a Társulási Tanács alakuló ülésén dönt. A határozat alapján a 
Hulladékgazdálkodási Iroda írásban értesíti a tagokat a befizetendő tagdíj összegéről, annak 
esedékességéről. 

14.2 A Társulás költségvetése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésébe  
épül be. 

14.3 A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Iroda látja el. 

14.4 A  Társulás  pénzeszközeit  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  
meghatározott  pénzforgalmi  számlavezetőjénél  nyitott  bankszámlán  kezeli.  Más  
pénzforgalmi szolgáltatónál nem jogosult számlát nyitni. 

15. A Társulás vagyona
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A Társulás tagjai a Társulás részére külön vagyont nem adnak át. 

16. A pénzügyi kötelezettségek nem teljesítése esetén követendőeljárás:

Amennyiben a tag ismételt  felhívásra sem teljesíti  a Tanács határozatában foglalt,  vagy  
önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit  a gesztorönkormányzat a fizetési határidőt követő 
15.  naptól  a  fizetési  kötelezettséget  nem  teljesítő  önkormányzat  által  a  pénzforgalmi  
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha a 
gesztorönkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a 
Tanács  új  gesztorönkormányzat  kijelöléséről  dönthet,  amelyet  egyúttal  felhatalmaz arra,  
hogy a korábbi  gesztorönkormányzat  ellen  a  pénzforgalmi  szolgáltatójának  adott  
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. A felhatalmazás bank által aláírt egy 
példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. 

17. A Társulás ellenőrzése

17.1 A Társulást az alapító önkormányzatok képviselőtestületei és közgyűlése célszerűségi és  
gazdasági szempontból ellenőrzik.

17.2 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 következőülésén. 

17.3 A  polgármesterek  kötelesek  évente  egyszer  a  képviselő-testületüknek,  közgyűlésnek  
beszámolni  a  társulás  tevékenységéről,  pénzügyi  helyzetéről,  a  társulás  céljának  
előrehaladásáról. 

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  képviselőtestület  vállalja  a  jelen  
Megállapodás betartását, a Társulás céljainak elfogadását, továbbá hogy biztosítja a Projekt 
megvalósítása kapcsán rá esőköltségek viselését. 

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 tagok képviselőtestületei,  
közgyűlése a tanácsi vélemény meghozatalát követő60 napon belül külön-külön minősített 
többséggel meghozott határozattal döntenek a kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról. 

18.4 Ha  bármely  tag  képviselőtestülete,  közgyűlése  elutasító  határozatot  hoz,  a  kérelem  
elutasítottnak tekintendő. 

19. A Megállapodás felmondása
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19.1 Tagok  rögzítik,  hogy  a  KEOP  egyfordulós  pályázat  előkészítési  konstrukciójának  
eredményhirdetéséig nincs lehetőség a Társulásból való kilépésre. 

19.2 A Megállapodás kizárólag a  naptári  év utolsó napjával,  és a tag képviselő-testületének,  
közgyűlésének minősített többséggel hozott határozatával lehet felmondani. A határozatot  
legkésőbb a  naptári  év végét  megelőzőhárom hónappal  korábban lehet  meghozni,  és  a  
Társulás tagjaival közölni (egyéni felmondás).

19.3 Tagok  tudomásul  veszik,  hogy a  Társulásból  kiváló  tag  által  befizetendő önrész  teljes  
összege a Társulás vele szembeni jogszerű  követelése, melyet a Társulás minden esetben  
érvényesíteni fog. Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében 
általa  fizetett  előkészítési  költséget,  valamint  az  önrészt  nem  követelheti  vissza  a  
Társulástól.

19.4 A  felmondó  tag  köteles  a  tárgyévi  vagyoni  hozzájárulásának  teljesítésére,  valamint  
felmondásával  a  Társulásnak  okozott  kár  teljes  körű megtérítésére.  Ezen  kártérítési  
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra 
vonatkoztatják. 

19.5 A társulási  jogviszony  év  közbeni  felmondásához  a  Társulásban  részt  vevő képviselő-
testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  határozata  szükséges  (kollektív  
felmondás). 

20. Tagkizárás

20.1 Amennyiben valamelyik tag nem teljesíti a Megállapodásból, a Projekt megvalósításából rá 
esőkötelezettségeket,  az  elnök  jogosult  kétszer  írásban,  az  adott  kötelezettségszegés  
jellegére tekintettel megállapított határidőtűzésével felszólítani a tagot a teljesítésre. 

20.2 Ha a határidő eredménytelenül telik el, a tagok több mint fele minősített többséggel hozott 
határozattal kizárhatják a naptári év utolsó napjával a Társulásból a mulasztó tagot. 

20.3 A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a felmondás jogkövetkezményeivel.

21. A Társulás megszűnése 

21.1 A Társulás megszűnik, ha a tagok száma egyre csökken. 

21.2 Bármelyik  tag  képviselőtestülete,  közgyűlése  határozatával  kezdeményezheti,  hogy  a  
Tanács határozzon a Társulás megszüntetéséről. A határozat  hatálybalépéséhez az összes tag 
minősített többséggel hozott határozata  szükséges. A tagok a kezdeményezés megküldésétől 
számított 60 napon belül kötelesek dönteni. 

21.3 Megszűnik a Társulás, ha a bíróság jogerős döntése így rendelkezik. 

21.4 Tagok rögzítik, hogy a 6. pontban megjelölt KEOP pályázat előkészítési konstrukciójának 
eredményhirdetéséig  a  Társulást  nem  szüntethetik  meg.  Amennyiben  az  előkészítési  
konstrukcióra benyújtott   projekt  elképzelés  nem  talál  támogatásra,  a  Társulás  
megszüntetését  bármely tag kezdeményezheti.  Abban az esetben,  ha az előzetes  projekt-
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javaslat  eredményesen  szerepel  az  elbíráláson,  a  Társulásnak  át  kell  alakulnia  a  
Megállapodás megfelelőmódosításával a Ttv. 16.§-a szerinti jogi személyiségű társulássá. 

22. Elszámolás megszűnés esetén

A Társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek egymással elszámolni. A kötelezettségek 
teljesítése után fennmaradó vagyon a tagok között vagyoni hozzájárulásuk alapján osztandó 
fel.  

23. Üzemeltetés

A projekt során megvalósításra kerülő rendszerelemek üzemeltetője a közbeszerzési törvény 
előírásainak  megfelelően  kerül  kiválasztásra,  a  szubszidiaritás  jegyében  a  helyi 
foglalkoztatáspolitikai érdekek érvényesítését biztosítva.

24. Díjképzés

A  pályázat  eredményeként  kiépítésre  kerülő  komplex  hulladékgazdálkodási  rendszer 
közszolgáltatásának  díját  a  hulladékgazdálkodási  törvényben  és  annak  végrehajtási 
rendeleteiben  (64/2008.  (III.  28.)  Korm.  rendelet)  foglalt  előírásokra  tekintettel  kerül 
meghatározásra egységes díjképzési szempontok alapján.

A hulladékgazdálkodási tevékenységből származó jövedelem fedezetet kell, hogy biztosítson 
a  projekt  során  megvalósuló  eszközrendszer  üzemeltetésére.  Erre  való  tekintettel  tagok 
rögzítik, hogy kötelezettséget fognak vállalni arra, hogy a mindenkor irányadó jogszabályi 
keretek  között  az  egységesen  meghatározott  díjképzési  szempontok  alapján  fogják 
megállapítani  önkormányzati  rendeleteikben  a  hulladékkezelési  közszolgáltatások 
legmagasabb árát.

25. A tagok jövőbeli kötelezettségvállalásai a KEOP pályázat előkészítési konstrukciójának 
eredményessége esetére

25.1 A  tagok  rögzítik,  hogy  amennyiben  a  KEOP  pályázat  előkészítési  konstrukcióján  
eredményesen szerepelnek, abban az esetben a pályázati kiírásnak megfelelő időn belül a  
Társulást  jelen  Megállapodás  módosításával  átalakítják  a  Ttv.  16.§-a  szerinti  jogi  
személyiséggel rendelkező társulássá.

A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésében, valamint az Ötv. 9-10.§-aiban foglaltakra  
tekintettel,  az  Ötv.  8.§-ában,  valamint  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  
törvényben  (továbbiakban:  Hgt.)  szabályozott  kötelezően  ellátandó  települési  szilárd  
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül az alábbi hatásköröket tervezik átruházni a 
Társulásra: 

-a projekt keretében megvalósuló települési hulladék ártalmatlanító létesítmény fejlesztése, 
üzemeltetése,

-begyűjtőhelyek(  hulladékgyűjtő  udvarok,  átrakóállomások,  gyűjtőpontok),  előkezelő  és  
hasznosító  (válogató,  komposztáló  stb.)  telepek  létesítése  és  működtetése  a  helyi  
foglalkoztatási, munkaerő-piaci elképzelések figyelembe vételével,
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-a  tagok  közigazgatási  területén  a  települési  szilárd  hulladék  szelektív  gyűjtésének,  
szállításának megszervezése, 

-a pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetésére,  a szelektív  
hulladékszállítás  végzésére  a  közbeszerzési  törvény  szabályainak  megfelelő  szolgáltató  
kiválasztásának  joga,  a  települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatási  szerződés  
megkötése,

-a  KEOP  projekt  eredményeként  létrejövő  vagyon  működtetésével  összefüggő
hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási 
és Üzemeltetési Kft.-ben tulajdonrész szerzése a Ttv. 17.§ (4) bekezdése alapján,

-a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  
gyűjtőedényben,  a  közterületen  vagy  az  ingatlanon  összegyűjtött  és  a  közszolgáltató  
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres  
elszállítása., ehhez kapcsolódóan a közszolgáltató kiválasztásának joga.

Tagok  rögzítik,  hogy  a  Társulás  működésének  biztosítására,  valamint  a  pályázat  
eredményként létrejövő létesítmények, megvalósítandó közszolgáltatások ellátása érdekében 
a  szükséges  vagyontárgyakat  a  Társulás  rendelkezésére  bocsátják.  A Társulásba  bevitt  
vagyonelemek az Ötv. 80.§ (5) bekezdése alapján a társult tagönkormányzat vagyonaként  
tartandók nyilván, a vagyonelemek szaporulata a társult önkormányzatok közös tulajdona a 
Ptk.  szabályai  alapján.  A bevitt  vagyon  után  a  Társulás  bérleti  díjat  köteles  fizetni  a  
tagönkormányzatnak.

Tagok  előzetesen  rögzítik,  hogy a  támogatásból  megvalósuló  létesítmények  a  Társulás  
tulajdonába kerülnek,  mely Társulás  tulajdonosai  a  társult  önkormányzatok,  a  teljesített  
önerő arányában.

Tagok  rögzítik,  hogy  a  létesítmények  üzemeltetésére  gazdasági  társaság  létrehozását  
tervezik. Tagok rögzítik, hogy megadják a Társulásnak a felhatalmazást arra, hogy a projekt 
keretében  megvalósuló,  Társulás  tulajdonába  kerülő  hulladékgazdálkodási  rendszer  
működtetése  érdekében  a  VGÜ  Kft.-vel  a  Társulás  a  Kbt.  2/A.§-a  (2011.  évi  CVIII.  
törvény  9.§-a)  alapján  megkösse  a  települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatási  
szerződést. Tagok rögzítik, hogy a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési  
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  üzletrésze  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata  által  meghatározott  részének,  de  legfeljebb  25  millió  forint  értékű  
üzletrészének,  és  legfeljebb  5%-os  tulajdonrészének  megvásárlásával  tulajdonrészt   
szereznek a  társaságban,  mely így a  Kbt.  alapján  kijelölhetővé válik.  Tagok tudomásul  
veszik, hogy a hulladékártalmatlanítási és hulladékszállítási közszolgáltatásokat a VGÜ Kft. 
végzi, a Társulás a Kbt. szabályai alapján a VGÜ Kft.-t jelöli ki a feladatok ellátására.

A tagokat  a  Társulás  vagyonából  megilletőeszmei  hányad  a  tag  projekt-beruházáshoz  
teljesített  hozzájárulása  (önerő)  alapján  kerül  megállapításra.   Az  önerő  lakosságszám  
arányosan terheli a tagokat. A Társulás megszűnése esetén az elszámolás a vagyoni hányad 
alapján történik. 

25.2 Tagok  kijelentik,  hogy  amennyiben  a  pályázat  előkészítési  konstrukcióján  a  Társulás 
sikeresen szerepel, abban az esetben a Projekt megvalósítási és működtetési szakaszában 
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szükséges  saját  forrást  biztosítani  fogják  a  jogi  személyiségű,  átalakított  Társulás  saját 
költségvetésébe  építve.  Ebben  az  esetben  a  tag  önkormányzatok  nyilatkoznak,  hogy 
amennyiben a Projekt  meghiúsulna,  vagy a támogatási  összegek szabálytalanul  kerülnek 
felhasználásra, abban az esetben a támogatást visszafizeti.

25.3 A tagok kijelentik,  hogy amennyiben a  fejlesztésekhez  szükséges  saját  forrás  összegét,  
annak egy részét a Társulás által igénybe venni kívánt hitelből biztosítják, a módosítandó 
Megállapodásban megadják a jogi személyiséggel rendelkező Társulásnak a felhatalmazást a 
szükséges  hitelek  felvételére,  és  az  ehhez  szükséges  önkormányzati  biztosítékokat  
biztosítani fogják.

25.4 Tagok  megállapodnak,  hogy  az  előkészítési  konstrukció sikeressége  esetén  a  tervezett 
fejlesztések egy része előreláthatóan a Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep fejlesztésre 
alkalmas területein kerülnek megvalósításra. A Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep az 
illetékes  önkormányzat  tulajdonát  képezi.  A tulajdonos  önkormányzat  kijelenti,  hogy  a 
pályázat előkészítési konstrukciójának sikere esetén megteremti a lehetőségét annak, hogy a 
tervezett fejlesztések a hulladéklerakó telepeken megvalósuljanak. Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  kijelenti,  hogy a  pályázat  sikere  esetén  a  projekt  futamidejére  a 
beépíteni kívánt földrészletekre visszterhes földhasználati jogot biztosít a Társulás számára. 
Tagok rögzítik, hogy a Projekt keretében megvalósuló felépítmények a Társulás  tulajdonába 
kerülnek. 

25.5 A társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy az első forduló sikeressége esetén 
a fejlesztés lebonyolításának pénzügyi, számviteli, ellenőrzési rendjét, továbbá az elnyert  
európai  uniós  támogatások  és  azokhoz  kapcsolódó,  hazai  társfinanszírozásként  kapott  
központi,  vagy egyéb költségvetési  támogatások kezelésére  és  elszámolására  vonatkozó  
rendelkezéseket a Megállapodásba a módosításokkal beépítik. 

25.6 A tagok kinyilvánítják, hogy a Társulásból történő esetleges kilépés esetén tudomásul veszik 
a kilépés esetén alkalmazandó szankciókat.

25.7. A tagok  kijelentik,  hogy  Projekt  megvalósítása  esetén  a  települési  szilárd  hulladékkal  
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeleteiket, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzataikat megfelelően  módosítják  a  Projekt  
megvalósíthatósága, és fenntarthatósága érdekében. 

25.8 Tagok kijelentik,  hogy a pályázati  kiírás  második (megvalósítási)  szakaszára,  valamint  a 
működtetési  időszak  alatt  a  fejlesztések  létrehozásáért,  működtetéséért  a  megkötendő 
támogatási  szerződés  és  jelen  Megállapodás  szerint  kötelezettséget  vállalnak,  az  ennek 
érdekében elkészítendő működési/üzemeltetési koncepciónak megfelelően.

25.9 Tagok rögzítik,  hogy a pályázati  kiírás  előkészítési  konstrukciójának  eredményességétől  
függően létrehozandó jogi személyiségű társulás jogállására, gazdálkodására az Ötv., a Ttv., 
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  az  államháztartás  működési  
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás szervezetei  
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Korm. rendelet  előírásai alkalmazandók.

25.10 Tagok  rögzítik,  hogy  a  létrehozandó  jogi  személyiséggel  rendelkezőtársulás  szervezeti  
egységeinek felépítését az alábbi elképzelések mentén valósítják meg:
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A társulás szervei:

a.) Társulási Tanács
b.) Társulási Tanács elnöke 
c.) Projektmenedzsment Szervezet (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Iroda)

Tervezett hatáskörök:

a.) Társulási Tanács tervezett feladat-és hatáskörei:

- a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
- a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
- Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
- Tag kizárásának elhatározása,
- a társulási megállapodás módosítása,
- Társulás megszűnésének elhatározása,
- Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
 -a támogatási szerződések megkötése, annak módosítása
-  a  megállapodásban  foglalt  célok  megvalósításának  áttekintése,  stratégiai  célok  
meghatározása,
-  a  társulási  megállapodásban meghatározott,  az  átruházott  hatáskörbe  tartozó  döntések  
meghozatala,
-az alapítandó gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben való 
döntés. 

b.) a Társulási Tanács elnökének tervezett feladat-és hatáskörei:

-  képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más  
hatóságok előtt,
- összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, vezeti az üléseket,
- gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves
beszámolójának elkészítésénél,
-  évente legalább egy alkalommal jelentést  készít  a Társulási  Tanács részére a Társulás  
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
- a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Tagok
nevében aláírja,
- bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik felé, 

c.) a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Iroda tervezett feladatai:

− megvalósítási konstrukció pályázatának előkészítésének operatív ügyintézése
− folyamatos  kapcsolattartás  a  tagönkormányzatokkal,  valamint  a  pályázatot  kiíró 

szervezettel,
− a  Társulási  Tanács  üléseinek  előkészítésével,  lebonyolításával  kapcsolatos  feladatok 

ellátása,
− a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyvei elkészítésének, a jegyzőkönyvek, határozatok 

nyilvántartásának biztosítása,
− elkészíti  a  Társulási  Tanács  és  az  elnök  feladatainak  ellátásához  szükséges 
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dokumentumokat,
− gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról,
−  a Projekttel kapcsolatos valamennyi pénzügyi, gazdasági, számviteli feladat ellátása,

26. Vegyes és záró rendelkezések:

Jelen társulási  megállapodás  a  tagok alábbi  képviselő  testületi  határozatai,  valamint  a  Társulási 
tanács …/2011. (…..) Th. sz. határozata alapján 2011. …....... hó …..-ik napján lép hatályba.

Határozatok:
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