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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált 
szükségessé az alábbi főbb indokok miatt: 

− lakosságszámok aktualizálása a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében, 
−  a polgármester választások eredményeinek átvezetése a Társulási Megállapodáson,  
− korábbi szakfeladatok átfordítása kormányzati funkciókká a jogszabály-változásoknak 

megfelelően, 
− a Társulási Tanács határozatképességének és döntéshozatali rendjének egyszerűsítése, 
− delegálás lehetőségének biztosítása a Társulási Tanácsba annak érdekében, hogy bármely 

önkormányzat dönthessen úgy, hogy a Tanácsban nem a polgármester, hanem pl. alpolgármester, 
vagy képviselő-testületi tag képviselje, 

− a szervezeti rendszer szabályozásának kiegészítése a Közbeszerzési Bizottsággal, 
− a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési koncepciójának módosítása a kialakult állapotnak 

megfelelően,  
− néhány, a vonatkozó jogszabályok változásai által indokolt pontosítás. 

 
Fentiek alapján a Társulás munkaszervezete 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 módosításához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88.§-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a társulásban részt vevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Erre való tekintettel a Társulási 
Tanács véleményezését követően minden képviselő-testületnek/közgyűlésnek szükséges döntést hoznia a 
Társulási Megállapodás 5. számú módosítását illetően, továbbá a döntésről a Társulás munkaszervezetét – 
a határozat egyidejű megküldése mellett – értesítenie. A döntések meghozatalára a Társulási 
Megállapodás 21.5 pontjában foglaltak alapján a Társulási Tanács módosítást támogató döntését követő 
60 nap áll a tagönkormányzatok rendelkezésére, azaz a határidő 2015. január 9. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosításának elfogadására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának 5. 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 
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