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A határozat meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2016. évi társulási tagdíjának módosítása miatti többletkiadás biztosítására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. márciusi ülésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Készítette: Szklenár Katalin műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társulási Megállapodás alapján, a Tagönkormányzatok a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás működésének forrásait (általános működési költségek)
saját költségvetésükből, lakosságszám arányosan biztosítják társulási tagdíj formájában.
A társulási tagdíj nyújt fedezetet pl. az olyan dologi költségekre, mint a felvett hitel
kamata, bankköltségek, könyvelési díj, telefon- és postaköltségek, irodaszer vásárlás stb.
A Társulási Tanács 44/2015. (XII. 18.) Th. sz. határozata alapján a 2016. évi tagdíj
mértékét településenként 30 Ft/fő összegben állapította meg.
A megállapított tagdíj azonban nem nyújt fedezetet a Társulás működési célú kiadásaira
is (a KEOP projektek keretében megvalósult beruházások járulékos költségeire pl.
változási vázrajz készítése a létesített épületek ingatlan nyilvántartási feltüntetésére,
használatbavételi engedélyek igazgatási szolgáltatási díjaira, felvett hitel kamata stb.) az
egyéb működési költségek mellett. Emiatt szükséges volt a 2016. évi tagdíj 60 Ft/fő
összegre való megemelése, melyet a Társulási Tanács 2016. február 24-i ülésén fogadott
el.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének készítésekor –helyesen eljárva a 2016. évi tagdíj mértékét 30 Ft/fő összeggel vettük figyelembe, összesen 280.230 Fttal a Társulási Tanács 44/2015. (XII. 18.) Th. sz. határozata alapján.
Fentiek miatt azonban szükséges a 2016. évi költségvetési rendeletünk legközelebbi
módosításakor a többletkiadás fedezetét, vagyis 280.230 Ft-ot biztosítani.
A 2016. évi 560.460 Ft társulási tagdíj befizetésének határideje 2016. március 31.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi társulási tagdíjának
módosítása miatti többletkiadás biztosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot
hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési
rendeletében a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési
költségeihez lakosságszám arányosan a 2016. évi társulási tagdíjat a Társulási
Tanács 44/2015. (XII. 18.) Th. sz. határozata alapján 30 Ft/fő értékkel számolva
összesen 280.230 Ft összegben biztosította.
A Társulási Tanács 6/2016. (II. 24.) Th. sz. határozatával a 2016. évi társulási
tagdíjat 60 Ft/fő összegre módosította, így az önkormányzatnak 560.460 Ft
társulási tagdíjat kell megfizetnie.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási tagdíj módosítása miatti
többletköltséget, azaz 280.230 Ft-ot a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többletkiadás és fedezetének
átvezetéséről a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításakor
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagdíj átutalásáról 2016. március
31-ig gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
Pásztó, 2016. március 23.

A határozati javaslat törvényes!
dr. Gajdics Gábor
jegyző

Dömsödi Gábor
polgármester

