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

− a Társulási Tanács határozatképességének és döntéshozatalának egyszerűsítése, 
− delegálás lehetőségének biztosítása annak érdekében, hogy a Társulási Tanácsban ne csak 

polgármester, hanem alpolgármester, vagy önkormányzati képviselő is képviselhesse a 
tagokat, 

− törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében a Társulási Tanács feladat- és 
hatáskörének módosítása. 

 
Fentiek alapján a Társulás elkészítette a Társulási Megállapodás módosítását, mely a határozati 
javaslat 1. számú mellékletét képezi. A Társulási Tanács a módosítást 2014. november 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 2015. 
január 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 8. számú módosításának 
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs 
Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. december 12-ig a képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára. 

Határidő: értelemszerű 
 Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2014. november 13. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 
Társulási Megállapodás 

8. sz. módosítása

A  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  tagönkormányzatai  a  Társulás  Társulási 
Megállapodását  a  Társulási  Tanács  ..../2014.  (......)  Th.  sz.  határozata,  valamint  a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek és Közgyűlésének határozatai  alapján az alábbiaknak 
megfelelően módosítják:

1. A Társulási Megállapodás 7.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,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."

2. A Társulási Megállapodás 7.4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,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."

3. A Társulási  Megállapodás  7.5.  pontjának  első  bekezdésében  szereplő  ,,alakuló  ülésén" 
szövegrész hatályát veszti, a ,,tagönkormányzat polgármestere  jelölhető és megválasztható" 
szövegrész helyébe a ,,  tagönkormányzat által  delegált  tag  jelölhető és megválasztható" 
szövegrész lép. 

4. A Társulási megállapodás 7.5. pontjának második bekezdésének első mondata helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

,,Az  elnök  és  az  alelnök(ök)   megbízatása  delegálti  státuszát  megalapozó  jogviszonya 
fennállásáig,  de legfeljebb öt évig szól."

5. A Társulási Megállapodás 7.5. pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

,,Az  elnök  és  az  alelnök(ök)  a  Társulási  Tanács  tagjai  legalább  egyötödének 
kezdeményezésére,  az összes  leadható 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."

6. A  Társulási  Megállapodás  8.1.  pontjának  g.)  alpontjában  szereplő  ,,első  félévi  és 
háromnegyed évi végrehajtásáról szóló tájékoztató" szövegrész hatályát veszti. 

7. A Társulási Megállapodás 8.5. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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,,A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 4  tag  jelen van, és a jelen lévő 
tagok  az  összes  szavazat  több,  mint  felével  rendelkeznek.  A Társulási  Tanács  érvényes 
döntéséhez legalább 3 tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a 
jelen  lévő  tagok  szavazatainak  felét,  valamint  az  általuk  képviselt  tagönkormányzatok 
lakosságszámának egyharmadát."

8. A  Társulási  Megállapodás  8.5.  pontjának  harmadik  bekezdésében  szereplő  ,,10  tag" 
szövegrésze helyébe a ,,3 tag" szövegrész lép. 

9. A Társulási Megállapodás 8.6. pontjának c.) alpontjában szereplő ,,valamint a gazdálkodás 
első féléves, és háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató" szövegrész hatályát veszti.

10. A Társulási Megállapodás 8.6. pontja második bekezdésének a.) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

,,a.) delegálti státuszát megalapozó jogviszonyának  megszűnésével,"

11. A Társulási megállapodás 8.6. pontjának ötödik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

,,A  társulás  alelnök(ei)  az  elnök  munkáját  segíti(k)az  általa  meghatározott  körben, 
akadályoztatása esetén teljes  jogkörrel  helyettesíti(k)  a  képviseletre  vonatkozó szabályok 
szerint."

12. A Társulási Megállapodás 15.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

13. A Társulási Megállapodás 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,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."

14. A Társulási Megállapodás 21. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,Jelen Társulási Megállapodás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési 
határozata,  valamint  a  Társulási  Tanács  ….../2014.  (….......)  Th.sz.  határozata  alapján,  a 
törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba."

15. A Társulási  Megállapodás  jelen  módosítással  nem érintett  részei  változatlanul  hatályban 
maradnak. 

16. Jelen módosítás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési határozatai, 
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valamint  a  Társulási  Tanács  ...../2014.  (.....)  Th.sz.  határozatai  alapján,  a  törzskönyvi 
bejegyzés napján lép hatályba. 

Salgótarján, 201.................

Határozatok:

Bátonyterenye Város Önkormányzatának …........... . számú képviselő-testületi határozata,

Borsosberény Község Önkormányzatának ….............. számú képviselő-testületi határozata,

Cered Község Önkormányzatának …............. számú képviselő-testületi határozata,

Ecseg Község Önkormányzatának …................. számú képviselő-testületi határozata,

Etes Község Önkormányzatának ….................  számú képviselő-testületi határozata,

Karancskeszi Község Önkormányzatának …................. számú képviselő-testületi határozata,

Karancslapujtő Község Önkormányzatának …...................  számú képviselő-testületi határozata,

Karancsság Község Önkormányzatának ….................számú képviselő-testületi határozata,

Mátraterenye Község Önkormányzatának ….................... Kt. számú képviselő-testületi határozata,

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának …............. számú képviselő-testületi határozata,

Pásztó Város Önkormányzatának …................... számú képviselő-testületi határozata,

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának .................... Öh. sz.  határozata,

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának …........................ számú képviselő-testületi határozata,

Szalmatercs Község Önkormányzatának …....................számú képviselő-testületi határozata,

Szécsény Város Önkormányzatának ….........................számú képviselő-testületi határozata

................................................................ ................................................................
Nagy-Majdon József Molnárné Gere Rita

Bátonyterenye Város Önkormányzat Borsosberény Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
Dániel László Moravcsik Ferenc

Cered Község Önkormányzat Ecseg Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere
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................................................................ ........................................................................
Lénárt Dezső Kurunczi István

Etes Község Önkormányzat Karancskeszi Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
Somoskői Tibor Tóth Tihamér

Karancslapujtő Község Önkormányzat Karancsság Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
Gecse László Verbói Gábor

Mátraterenye Község Önkormányzat Nógrádmegyer Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ …......................................................................
Dömsödi Gábor Dóra Ottó

Pásztó Város Önkormányzat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
dr. Tóth László Takács Tamás

Somoskőújfalu Község Önkormányzat Szalmatercs Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................
Stayer László

Szécsény Város Önkormányzat
polgármestere
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
a 8. számú módosítással egységes szerkezetben

A  KELET-NÓGRÁDI  HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS  TÁRSULÁS  ....../2014.  .........)  Th. 
számú határozata alapján



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
a 8. számú módosítással egységes szerkezetben

Nógrád megye keleti részén lévő hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására

1. A társulás megalakítása
A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő testületei, illetve közgyűlése önkéntes 
és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök 
és az arányos teherviselés alapján megállapodást kötnek az önkormányzatok tulajdonában 
lévő felhagyott  vagy a  közeljövőben (2009.  június  30.-ig)  felhagyandó  hulladéklerakó 
telepek  (szeméttelepek)  pályázati  források  igénybevételével  történő  rekultivációjára  és 
megalakítják a KELET-NÓGRÁDI HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁST.

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője
Bátonyterenye Város Önkormányzata
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Nagy-Majdon József polgármester

Borsosberény Község Önkormányzata
2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
Molnárné Gere Rita polgármester 

Cered Község Önkormányzata
3123 Cered, Jókai út 3.
Dániel László polgármester

Ecseg Község Önkormányzata
3053 Ecseg, Hősök tere 2.
Moravcsik Ferenc polgármester

Etes Község Önkormányzata 
3136 Etes, Rákóczi út 94.
Lénárt Dezső 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

Mátraterenye Község Önkormányzata 
3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.
Gecse László polgármester

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
Verbói Gábor József polgármester
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Pásztó Városi Önkormányzat 
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Dömsödi Gábor polgármester 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Dóra Ottó polgármester

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
dr. Tóth László polgármester 

Szalmatercs Község Önkormányzata
3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.
Takács Tamás polgármester

Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Stayer László polgármester 

A tagönkormányzatok polgármestereinek személyében bekövetkező változás esetén az új 
polgármester  a  társulási  megállapodás  módosítása  nélkül  is  gyakorolhatja  a  társulási 
megállapodásból fakadó jogokat.

3. A megállapodás célja
A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő testületei, illetve közgyűlése önkéntes 
és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök 
és az arányos teherviselés alapján az önkormányzatok tulajdonában lévő felhagyott vagy a 
közeljövőben  (2009.  június  30-ig) felhagyásra  kerülő  hulladéklerakó  telepek 
(szeméttelepek)  pályázati  források  igénybevételével  történő  rekultivációjának 
megvalósítása.

4. A társulás neve, székhelye,  működési területe

A társulás neve: Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 
A társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
A társulás működési területe:  a társulásban résztvevő tagönkormányzatok közigazgatási 
területe. A társulásban résztvevő települések lakosságszámát az 1. melléklet tartalmazza.

5. Székhelyönkormányzat neve, székhelye, képviselője

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

6. A társulás jogállása

A társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati  társulás, mely a társulási  cél 
megvalósítása  érdekében  önállóan  vállal  kötelezettségeket,  és  működési  ideje  alatt 
rendelkezik a működése során keletkező vagyonnal és vagyoni jogokkal.

A  társulás  alapítói:  jelen  társulási  megállapodás  2.  pontjában  megjelölt 
tagönkormányzatok
A társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal
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7. A társulás szervei

Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács elnöke, alelnöke(i)
3.Munkaszervezet
4. Projekt Menedzsment Szervezet

Tagönkormányzatok  rögzítik,  hogy  a  KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 pályázattal 
(továbbiakban:  KEOP-pályázat)  kapcsolatban  és  az  annak  keretében  megvalósuló 
Projekttel  kapcsolatban projektgazdaként a Társulás jár el.  A Társulás eljárása során a 
mindenkor  hatályos  közösségi  és  hazai  jogszabályok,  a  Támogatási  Szerződés,  a 
kapcsolódó pályázati   útmutatók és a társulási  megállapodás alapján köteles  eljárni.  A 
KEOP pályázattal  kapcsolataos  nyilatkozatok megtételéhez  a  8.1.  pont  h.)  alpontjában 
foglaltak  figyelembe  vételével  a  Társulási  Tanács  határozata  szükséges.  Egyéb 
nyilatkozatok  megtételére  az  elnök  jogosult.  Olyan  nyilatkozatok  megtétele,  amely 
alapján  közvetlenül  a  tagönkormányzatok  is  jogosulttá/kötelezetté  válnak,  kizárólag  a 
tagönkormányzatok előzetesen meghozott határozata alapján tehetők meg.

7.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 15 tagból áll.

7.2.   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.

7.3.  A Társulási  Tanács  tagjai  az általános  költségek viselése  arányában rendelkeznek 
szavazati joggal. Amennyiben valamelyik tag szavazati aránya meghaladná az 50%-ot, a 
szavazatok  felével  rendelkezik.  A  szavazatok  pontos  számát  az  1.  számú  melléklet 
tartalmazza.

7.4.  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.

7.5. 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 szavazást  addig kell  folytatni  a  szavazategyenlőséggel  érintett  jelöltek között, 
amíg  valamelyik  jelölt  a  második  szavazásra  vonatkozó  szabályok  szerint 
megválasztottnak tekinthető. 
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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 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.

7.6.  A Társulási  Tanács  munkaszervezetének  feladatait  az  alábbi  költségvetési  szervek 
látják el:

Az  Áht.  27.§  (4)  bekezdés  szerinti,  a  Társulás  bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatos 
tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési,  finanszírozási,  adatszolgáltatási  és  beszámolási 
feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el.

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.

7.7. A Projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátását végző Projekt 
Menedzsment Szervezet közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra, amely ellátja a 
Projekttel  kapcsolatos  valamennyi  műszaki,  jogi  feladatokat,  továbbá  előkészíti  a 
munkaszervezet számára a Projekttel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági intézkedéseket.

8. A társulás működése

8.1. 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 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  többségével  hozott  döntése 
szükséges,

5



f.) a társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a társulásban résztvevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többségével 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,
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,
l.) a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
m.)  a  társulás  vagyona  tekintetében  gyakorolja  a  tulajdonost  megillető  jogokat,  és 
gondoskodik a kötelezettségek teljesítéséről,
n.) az elnöknek a társulás működéséről szóló éves beszámolójának elfogadása, el nem fogadás 
esetén eseti ellenőrző bizottság felállítása, jelentésének elfogadása,
o.)  a  társuláshoz  való  csatlakozási  szándékát  bejelentő  helyi  önkormányzat  kérelmének 
véleményezése, állásfoglalás a tagönkormányzatok képviselő-testületei, közgyűlése számára a 
csatlakozás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghozatalára.
p.)  a  közbeszerzési  eljárásokkal  kapcsolatban  a  Társulási  Tanács  által  elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat alapján Döntéshozó Testületként az ajánlatkérői feladatok ellátása.

8.2.  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. 

8.3. 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.

8.4. A Társulási 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 
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.

8.5. A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 4  tag  jelen van, és a jelen lévő 
tagok  az  összes  szavazat  több,  mint  felével  rendelkeznek.  A  Társulási  Tanács  érvényes 
döntéséhez legalább 3 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.
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A minősített többséghez legalább  3  tag igen szavazata szükséges, amennyiben az eléri az 
összes szavazat több, mint felét és az általuk képviselt tagönkormányzatok lakosságszámának 
felét. Minősített többség szükséges a 8.1. 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. 

8.6. Az elnök, alelnök(ök)

a.)  képviseli  a társulást  és a Projektet  harmadik személyekkel  szemben,  bíróságok és más 
hatóságok előtt,
b.) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, vezeti a Társulási 
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  kapcsolatos  egyéb  szerződéseket  és  azok 
módosításait a társulás nevében a Társulási Tanács felhatalmazása (sürgős esetben utólagos 
jóváhagyása) alapján aláírja, a Projekttel 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, 
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 lejáratával,
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) 
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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.

9. A társulás tevékenysége

9.1. A társulás  a  társulási  tagok  területén  és  tulajdonában  lévő  hulladéklerakó  telepek 
(szeméttelepek) rekultivációs munkáinak előkészítésére és megvalósítására alakul.

9.2. A  rekultivációs  munkák  előkészítési  és  megvalósítási  költségeihez  pályázati 
forrásokat  kíván  igénybe  venni,  melyhez  szükséges  pályázati  programok 
előkészítése és összeállítása.

9.3. A rekultivációs munkák megvalósítását követően az illetékes hatóságok által  előírt 
ellenőrzési rendszer működtetése.

9.4. A társulás vagyonának kezelése, amennyiben a társulás működési ideje alatt vagyon 
keletkezik.

9.5. A társulás alaptevékenysége

Szakágazati besorolása

382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Kormányzati funkció:

011130 Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok  jogalkotó  és  általános  
igazgatási tevékenysége

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051080 Hulladék újrahasznosítása
052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
066010 Zöldterület-kezelés
081010 Sportügyek igazgatása

9.6. A társulás vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

10. A társulás működési ideje

A  társulás  határozatlan  időre,  de  legalább  a  KEOP  pályázat  keretében  megvalósuló 
Projekt fenntartási időszakának végéig áll fenn.

11. A társulás költségviselése

11.1. A társulás működési ideje alatt felmerülő költségtételek:
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11.1.1. Általános – működési jellegű – költségek

11.1.2. A hulladékrekultivációs program megvalósításának költségei:

11.1.2.1. A pályázati program előkészítési költségei;

11.1.2.2. A pályázati program megvalósítási költségei;

11.1.2.3. A rekultivált területek fenntartási költségei, melyet a terület tulajdonos 
önkormányzatok költségvetési keretükön belül biztosítanak az utógondozás 
ideje alatt,

11.1.3  Amennyiben a társulás működési ideje alatt felmerülő költségtételek (11.1.1.-
11.1.2.) tekintetében 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 2. melléklet 
tartalmazza.   A tagönkormányzatok kötelesek 2014. december 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 átadni.

11.2. A társulás működési ideje alatt  felmerülő költségeket a társulás tagjai viselik.  Az 
egyes  tagokra  konkrétan  meghatározható  költségeket  az  adott  tag  viseli.  A 
tagönkormányzatok  az  általános  működési  jellegű  költségeket  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.

11.3. A  társulás  működési  ideje  alatt  évente  az  államháztartási  jogszabályok  alapján 
elfogadásra  kerülő  költségvetés  alapján  működik.  Az  előző  éves  költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves mérleg elfogadásáról a Társulási Tanács 
az államháztartási jogszabályokban meghatározott időben dönt. A megalakulás évére 
szóló költségvetést a társulás alakuló ülésén kerül elfogadásra.

12. A társulás gazdálkodása

A társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat 
kell  alkalmazni.  Gazdálkodására  az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. törvény, 
valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 
Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

13. A társulásnak átadott vagyon

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

14. Számviteli rend

A társulás számviteli rendjét az SZMSZ szabályozza.
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15. A társulás ellenőrzése

15.1. A társulást a tagönkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlése célszerűségi és 
gazdasági szempontból ellenőrzik.

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

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

15.4. 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.

16. Kiválás a társulásból

16.1. A társulás tagja a társulás működési ideje alatt a tagságát csak úgy szüntetheti meg, 
hogy  azzal  nem  veszélyeztetheti  a  társulás  alapvető  céljainak  megvalósítását, 
figyelembe  véve  a  hulladéklerakó  telepek  rekultivációs  programjának 
megvalósítására  szóló  pályázati  felhívás(ok)ban  foglalt  feltételeket  is.  Nyertes 
pályázat esetén bármely tag kiválása esetén a társulásnak okozott anyagi hátrányt 
meg  kell  térítenie.  A  kiváló  tag  köteles  továbbá  a  kiválásáig  terjedő  időre  jutó 
tagdíjat és esetleges egyéb fizetési kötelezettségeket teljesíteni.

16.2. 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.

17. Tagkizárás

17.1. Amennyiben valamelyik tagönkormányzat nem teljesíti a társulási megállapodásból, 
a  Társulási  Tanács  határozataiból,  a  Projekt  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, 
az  elnök  jogosult  kétszer  írásban,  az  adott  kötelezettségszegés  jellegére  tekintettel 
megállapított határidő  tűzésével felszólítani a tagönkormányzatot a teljesítésre.

17.2  A 17.1.  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.

17.3.A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a kiválás jogkövetkezményeivel.

18. Csatlakozás a társuláshoz

18.1. A csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel 
hozott határozata  szükséges  a  csatlakozási  kérelem  benyújtásához.  A  kérelem 
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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  megvalósítása  kapcsán  rá  eső,  esetlegesen  felmerülő  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.

18.2. A kérelmet az elnökhöz kell címezni.

18.3 Az elnök összehívja a Társulási Tanácsot a kérelem megvitatása céljából a kérelem 
benyújtásától számított  60 napon belül.  A Társulási 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.

19. A társulás megszűnése, a társulási megállapodás módosítása 

19.1. A Társulás megszűnik:
a.) ha törvényben meghatározott megszűnési feltétel következik be, 
b.) ha a tagönkormányzatok a 19.2. pontnak megfelelő döntést hoznak, 
c.) a törvény erejénél fogva, 
d.) ha a bíróság jogerős döntése így rendelkezik.

19.2  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.

19.3 Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt fenntartási idejének végéig a társulást 
nem szüntetik meg.

19.4 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  esetlegesen  a 
társulásba  bevitt  vagyont  a  tagönkormányzatnak  kell  kiadni,  a  bevitt  vagyon 
vagyonnövekményét  a  tagönkormányzatok között  a tulajdoni hányadok arányában kell 
megosztani.

11



19.5.  Vita  esetén  a  tagönkormányzatok a  vitás  kérdéseket  elsősorban egyeztetés  útján 
kívánják  rendezni,  csak  ennek  eredménytelensége  esetén  fordulnak  az  illetékes 
bírósághoz.

19.6.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  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 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.

20. 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.

21. Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Társulási Megállapodás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési 
határozata,  valamint  a  Társulási  Tanács  ….../2014.  (….......)  Th.sz.  határozata  alapján,  a 
törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Salgótarján, 2014. ............................

Bátonyterenye Város Önkormányzatának …........... …. számú képviselő testületi határozata,

Borsosberény Község Önkormányzatának ….............. számú képviselő testületi határozata,

Cered Község Önkormányzatának …............. számú képviselő testületi határozata,

Ecseg Község Önkormányzatának …................. számú képviselő testületi határozata,

Etes Község Önkormányzatának ….................  számú képviselő testületi határozata,
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Karancskeszi Község Önkormányzatának …................. számú képviselő testületi határozata,

Karancslapujtő Község Önkormányzatának …................... számú képviselő testületi határozata,

Karancsság Község Önkormányzatának ….................számú képviselő testületi határozata,

Mátraterenye Község Önkormányzatának …....................  számú képviselő testületi határozata,

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának …............. számú képviselő testületi határozata,

Pásztó Város Önkormányzatának …................... számú képviselő testületi határozata,

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának .................... számú határozata,

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának …........................ számú képviselő testületi határozata,

Szalmatercs Község Önkormányzatának …....................számú képviselő testületi határozata,

Szécsény Város Önkormányzatának ….........................számú képviselő testületi határozata

................................................................ ................................................................
Nagy-Majdon József Molnárné Gere Rita

Bátonyterenye Város Önkormányzat Borsosberény Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
Dániel László Moravcsik Ferenc

Cered Község Önkormányzat Ecseg Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
Lénárt Dezső Kurunczi István

Etes Község Önkormányzat Karancskeszi Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
Somoskői Tibor Tóth Tihamér

Karancslapujtő Község Önkormányzat Karancsság Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

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

Gecse László Verbói Gábor
Mátraterenye Község Önkormányzat Nógrádmegyer Község Önkormányzat

13



polgármestere polgármestere

................................................................ .........................................................................
Dömsödi Gábor Dóra Ottó

Pásztó Város Önkormányzat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................ ......................................................................
dr. Tóth László Takács Tamás

Somoskőújfalu Község Önkormányzat Szalmatercs Község Önkormányzat
polgármestere polgármestere

................................................................
Stayer László

Szécsény Város Önkormányzat
polgármestere
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1. számú melléklet a Társulási Megállapodáshoz – a Tagönkormányzatok lakosságszáma és szavazatszáma

Település

Lakónépesség 
száma 

2014.01.01.
Alkalmazandó a 

Társulási 
Megállapodás 

egyéb pontjaira 
vonatkozóan

Lakónépesség 
száma 

2013.01.01.
Alkalmazandó a 

Társulási 
Megállapodás 
11.2. pontjára 
vonatkozóan

Szavazatszám

1 Bátonyterenye 13 008 13 133 16

2 Borsosberény 964 977 1

3 Cered 1 127 1 142 1

4 Ecseg 1 212 1 198 1

5 Etes 1 427 1 416 2

6 Karancskeszi 1 912 1 911 2

7 Karancslapujtő 2 701 2 739 3

8 Karancsság 1 263 1 269 2

9 Mátraterenye 1 850 1 866 2

10 Nógrádmegyer 1 713 1 719 2

11 Pásztó 9 341 9 454 11

12 Salgótarján 38 046 38 422 46

13 Somoskőújfalu 2 301 2 331 3

14 Szalmatercs 480 490 1

15 Szécsény 6 012 6 027 7

ÖSSZESEN 83 360 84 094 100
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2. számú melléklet a Társulási Megállapodáshoz – Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Alulírott  ….....................................................,  mint  …...................................................... 

Önkormányzat  (székhely:.................................................................................)  polgármestere, 

aláírásra  jogosult  képviselője  (továbbiakban:  Számlatulajdonos)  megbízom a számlavezető 

…................................................................................................... Bankot, hogy a nála vezetett 

….....................................................................................  számú  számla  terhére  a  ,,Kelet-

Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás”  nevű  önkormányzati  társulás  működésével  és  a 

Társulási Megállapodásban megjelölt, az általa megvalósítandó projekttel, valamint a társulási 

tagdíjakkal  kapcsolatos,  az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtott beszedési 

megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése
Számlatulajdonos számlaszáma
Kedvezményezett megnevezése Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 
Kedvezményezett számlaszáma 11741000-15764106

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 
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