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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. júliusában benyújtotta a 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése című felhívásra a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című pályázatát, mely 2015. januárjában támogatásban részesült. A 
projekt keretén belül a vegyes hulladék elszállítását szolgáló gyűjtő- és munkagépek, 
különböző méretű gyűjtőedények, konténerek, illetve az informatikai fejlesztés keretén belül 
RFID chipek kerülnek beszerzésre a Társulás teljes területére vonatkozóan.  
 
A rendszer későbbi hatékonyabb működése érdekében a Társulás többlet támogatási igényt 
nyújtott be, mely plussz jármű, edényzet és chip beszerzésére irányult. A Kormány 
1365/2015. (VI. 3.) határozatával a többlet támogatási igényt elfogadta. 
 
Az igényelt többlet támogatás 341.333.693 Ft, melyhez a Társulás által biztosítandó önerő 
26.196.307 Ft. A tagönkormányzatok a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete szerinti %-os 
megosztás szerint biztosítják az önerő fedezetét. Tehát Salgótarján város 95,05 %, azaz 
24.899.605 Ft-ot, Garáb község 0,05 %, azaz 13.098 Ft-ot, a többi település 0,1 %, azaz 
26.196 Ft-ot. 
 
II. 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jelenleg két olyan 
hulladékgazdálkodási projektet valósít meg, melyekhez a Társulásnak nem csak önerőt kell 
biztosítania, hanem a teljes ÁFA összegét meg kell előlegeznie. Az elnök tájékoztatta a 
tagokat arról, hogy a Társulás saját költségvetéséből az ÁFA-t nem tudja megelőlegezni és 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sem tud további visszatérítendő kölcsönt 
biztosítani, ezért a két projekt  ÁFA-jának megelőlegezése hitelből történhet. A Társulási 
Tanács a 10/2015. (III.27.) Th. sz. határozatával felhatalmazta az elnököt, hogy erre a célra 
400 millió Ft összegben hitelkeretet nyisson a Társulás számlavezető pénzintézeténél. 
 
A Forgóeszköz hitelszerződés a Társulás által 2015. július 7-én került aláírásra. A 
hitelfelvétellel a kamaton kívül – melynek mértéke kamatperiódusonként változó 1 havi 
BUBOR + 1,85 % kamatrés - egyéb díjfizetési kötelezettsége a Tárulásnak nem keletkezik. A 
kamatot minden hónap végén automatikusan le fogják emelni a Társulás számlájáról, melynek 
alapja a lehívott és még vissza nem törlesztett hitel összege lesz. Bár a hitelt a KEOP 
projektek megvalósításához veszi igénybe a Társulás, a kamat dologi költségnek minősül, és a 
dologi/működési kiadásokat a Társulás a Társulási Megállapodás 14.1. pontja alapján a 
Tagönkormányzatok saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják, társulási 
tagdíj formájában, nem a KEOP projektekre vonatkozó százalékos arányban. A Társulási 
Tanács a 29/2014. (XII.15.) Th. sz. határozatával – figyelembe véve az előző évek működési 
költségeit - 10 Ft/fő összegben határozta meg a 2015. évi tagdíj mértékét, mely összeg az 
előzetes számítások alapján nem nyújt fedezetet az aláírt Forgóeszköz hitelszerződés kamatára 
is az egyéb szokásos működési/dologi költségeken kívül, így póttagdíj befizetés szükséges a 
tagok részéről. Mivel a kamat összegét a teljes rendelkezésre tartási időszakra rulír hitelkeret 
esetén nehéz meghatározni, valamint az ÁFA visszatérülése is nehezen kalkulálható, ezért egy 
hozzávetőleges, 50 Ft/fő összeget állapított meg a Társulási Tanács 2015. július 24-i ülésén. 
Az póttagdíjból származó összes bevétel 5.478.300 Ft. Amennyiben a tagok által befizetett 
póttagdíj teljes mértékben nem kerül felhasználásra 2015. évben, akkor a fennmaradt összeg 
figyelembe vételre kerül a 2016. évi tagdíj megállapításánál. A munkaszervezet természetesen 
törekszik arra, hogy a felmerülő számlák ÁFA tartalma oly módon kerüljön kiegyenlítésre, 
hogy a lehető legkevesebb kamat merüljön fel. 
 



A póttagdíjról a Társulás munkaszervezete számlát fog kiállítani, melynek fizetési határideje – 
figyelembe véve az első várható kamatterhelés időpontját – 2015. augusztus 31. lesz. 
 
Az önkormányzatnak lakosságszám alapján (9454 fő) 472.700 Ft tagdíjat kell befizetnie. 
 

Fentiek alapján kérjük a I. és a II. határozati javaslat elfogadását. 
 
 
I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a "Kelet-nógrádi 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című pályázat 
megvalósításához szükséges többlet önerőt, 26.196 Ft-ot a 2015. évi költségvetésében a 
városgazdálkodási feladatok terhére biztosítja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többlet önerő átutalásáról 2015. 

augusztus 31-ig gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse. 

Határidő: 2015. augusztus 17. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Pásztó, 2015. július 29. 
  
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
      Dr. Sándor Balázs 
   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott póttagdíjat a Társulási 
Megállapodás 14.1. pontja szerinti lakosságszám-arányosan 50 Ft/fő azaz 472.700 Ft-ot a 
2015. évi költségvetésében a legközelebbi költségvetés módosításakor biztosítja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: értelemszerű 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a póttagdíj átutalásáról 2015. augusztus 

31-ig gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Pásztó, 2015. július 29. 
  
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
      Dr. Sándor Balázs 
   jegyző 
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