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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált 
szükségessé az alábbi indokok miatt: 
 

1. A Társulási Megállapodás 7. pontjában a „Szervezeti rendszer” felsorolásból hiányzik a 
7.7. pontban szereplő Projekt Menedzsment Szervezet. 

 
2. A Társulási Megállapodás 7. pontjának második bekezdésének ,,8.1. pontban foglaltak” 

szövegrésze pontosításra szorult a konkrét alpont megjelölésével. 
 

3. A Társulás ügymenetének egyszerűsítése érdekében a 7. pont második bekezdésének 
negyedik mondata hatályát veszti, és így az egyéb nyilatkozatok megtételére az elnök 
jogosulttá válik a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása nélkül. 

 
4. A Megállapodás 7.6 pontjában nevesítve van a Társulás bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatokat ellátó szervezet. Névváltozás miatt javítani kell a szervezet 
nevét. 

 
5. A Társulás Közbeszerzési Szabályzatának III. 1. pontjában foglaltakkal összhangban a 

Megállapodás 8.1. pontja – a Társulási Tanács feladat- és hatásköre – kiegészül a p.) 
ponttal, mivel a Társulás Tanács egyben a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során 
Döntéshozó Testület. 

 
6. A Társulási Tanácsnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján évente legalább hat alkalommal kell üléseznie. Jelenleg a 
Megállapodás évente két alkalomról rendelkezik. 

 
7. A Társulási Megállapodás 8.6. pontjának f.) alpontja pontosításra kerül, csak abban az 

esetben szükséges a Társulási Tanács jóváhagyása az egyes projektek kapcsán megkötött 
szerződések módosításának jóváhagyásához, ha az az Áht. szerinti 
kötelezettségvállalással jár. 

 
8. A Társulási Megállapodás „2.sz. melléklet a Társulási Megállapodáshoz – Felhatalmazó 

levél beszedési megbízáshoz” módosul jelen határozati javaslat 10. pontja alapján, így a 
Megállapodás 11.1.3. alpontjának második mondata hatályát veszti, negyedik 
mondatában az új beszedési megbízások 1 eredeti példányának Társulás részére történő 
megküldésének határideje módosul 2014. december 31-re, 2013. december 31. helyett. 

 
9. A települések lakosságszámára vonatkozóan rendelkezésre állnak az aktuális statisztikai 

adatok, ennek megfelelően a Megállapodás 1. sz. melléklete módosul. A Társulási 
Megállapodás értelmében a tagönkormányzatok lakosságszám arányosan viselik a 
felmerülő költégeket és az általános költségek viselése arányában rendelkeznek szavazati 
joggal, emiatt szükséges a legfrissebb adatoknak megfelelő módosítás. 

 
10. A Társulási megállapodás 2. sz. mellékletében a kedvezményezett megnevezése 

módosul, a beszedési megbízás kedvezményezettje közvetlenül a Társulás lesz 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata helyett. Az új felhatalmazó leveleket a 
tagönkormányzatoknak a számlavezető pénzintézetüknél nyilvántartásba kell vetetni. 

 
Fentiek alapján a Társulás elkészítette a Társulási Megállapodás módosítását, mely a határozati 
javaslat 1. számú mellékletét képezi. A Társulási Tanács a módosítást 2014. szeptember 10-én 
tartott társulási ülésén egyhangúlag elfogadta. Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében csatoljuk az előterjesztéshez. 
 



A Társulási Megállapodás módosítása a Társulás minden tagjának képviselő-testülete által 
minősített többséggel hozott határozattal történő elfogadását követően lép hatályba a módosítás 
Magyar Államkincstárnál történő bejegyzésével. A Társulási Megállapodás 19.6. pontjában 
szabályozott 60 napos képviselő-testületi döntéshozatali határidőre tekintettel legkésőbb 2014. 
november 9-ig valamennyi képviselő-testületnek szükséges a döntést meghoznia. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrádi 
Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosításának 
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs 
Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. november 9-ig a képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára. 

Határidő: értelemszerű 
 Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2014. szeptember 15. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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