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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§-a alapján a 
törvény hatálybalépése előtt (2012. január 1.) kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a 
Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia és a törvény új szabályainak megfelelően módosítania. 
 
Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodását 2011. november 4-én kötötték a tagönkormányzatok, elkészült a 
törvényi kötelezettségeknek eleget tevő módosítás, mely a határozati javaslat 1. mellékletét 
képezi. A Társulási Tanács 8/2013. (IV. 18) Th. sz. határozata alapján a Társulási Megállapodás 
3. számú módosítását minden képviselő-testületnek 2013. április 30-ig szükséges elfogadnia. 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosításának 
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet–Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi kereteket figyelembe véve a 

települési szilárd hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra 
ruházza át a társulási cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit: 

 
d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és 
elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,  

 
e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő 
átvétele és elszállítása, 

 
f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron 
vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása, 

 
g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése, 
 
h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, 
 
i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 
létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi 
létesítményt is, 
 
j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő  
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga, 
 
k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelő   hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a 
Tagönkormányzatok javára. 

 
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014. január 1-
ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A 
Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.  

Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja 
Felelős: polgármester  

 
Pásztó, 2013. április 19.  
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás 

Társulási Megállapodás
3. számú módosítása

(tervezet)

A  ,,Nógrád  Megye  3  –  bátonyterenyei,  pásztói,  salgótarjáni –  Kistérségét Érintő  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás”  (Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás) 
Tagönkormányzatai a Társulás Társulási Megállapodását a Társulási Tanács .../2013. (…....) Th.sz. 
határozatával az alábbiaknak megfelelően módosítják:

1. A Társulási Megállapodás bevezető része helyébe az alábbiak lépnek:

,,Magyarország  Alaptörvényének  32.  cikk  (1)  bekezdés  k.)  pontjában  biztosított  szabad 
társulási jog alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95.§-ai alapján a térség hulladékgazdálkodási feladatainak 
korszerűbb,  hatékonyabb  ellátása  érdekében  a  részt  vevő  önkormányzatok  képviselő-
testületei  és  közgyűlése,  mint  alapító  tagok  (továbbiakban:  Tagönkormányzat, 
együtt:Tagönkormányzatok)  önkéntes  és  szabad  elhatározásukból,  egyenjogúságuk 
tiszteletben  tartásával,  a  kölcsönös  előnyök  és  arányos  teherviselés  alapján  társulási 
megállapodást kötnek a Nógrád Megye Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni és Szécsényi 
Kistérségeinek egyes településeit magában foglaló, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati  társulás,  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
(továbbiakban: Társulás) létrehozására.”

2. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM-ának ,,valamint az Ötv., a Ttv.,” szövegrésze 
helyébe a ,,valamint a Mötv.,” szövegrész, a PREAMBULUM ,,a hulladékgazdálkodásról 
szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  (továbbiakban:  Hgt.),  a  hulladékkezelési  közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm.rendelet 
(továbbiakban:  Vhr.)”   szövegrésze  helyébe  ,,a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Htv.) és végrehajtási rendeletei” szövegrész lép. 

3. Hatályát  veszti  a  PREAMBULUM  negyedik  bekezdésének  ,,a  Ttv.  9.§-a  alapján” 
szövegrésze. 

4. Hatályát  veszti  a  PREAMBULUM  ötödik  bekezdésének  ,,a  Ttv.  16.§-a  szerinti” 
szövegrésze. 

5. Hatályát  veszti  a  PREAMBULUM  hatodik  bekezdésének  ,,29.  pontban  megjelölt” 
szövegrésze.

6. A Társulási Megállapodás ,,1. A Társulás neve” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, 1. A Társulás neve:

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
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A Társulás angol nyelvű elnevezése:
Association of Municipalities for Waste Management of East-Nógrád Range”

7. A Társulási Megállapodás ,,3. A Társulás tagjainak neve, székhelye” pontjának címe a ,,3. A 
Társulás tagjainak neve,  székhelye,  képviselője” címre módosul  és a 3.  pont helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

Alsótold Község Önkormányzata
3069 Alsótold, Szabadság út 4.
Klátyik András polgármester 

Bátonyterenye Város Önkormányzata
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Nagy-Majdon József polgármester 

Bárna Község Önkormányzata
3126 Bárna, Petőfi út 23.
Tóth Károlyné polgármester 

Bokor Község Önkormányzata
3066 Bokor, Szabadság út 14.
Dömsödi Gábor polgármester 

Cered Község Önkormányzata
3123 Cered, Jókai út 3.
Czene Árpád polgármester 

Cserhátszentiván Község Önkormányzata
3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1. 
Kovács Éva polgármester 

Dorogháza Község Önkormányzata
3153 Dorogháza, Malom út 24. 
Farkasházy András polgármester 

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

Endrefalva Község Önkormányzata
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.
Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

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

Felsőtold Község Önkormányzata
3067 Felsőtold, Széchenyi út 10.
Nagyváradi István polgármester  
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Garáb Község Önkormányzata
3067 Garáb, Petőfi út 5.
Kovács Zoltán polgármester 

Karancsalja Község Önkormányzata
3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.
Pál Gyula polgármester 

Karancsberény Község Önkormányzata
3137 Karancsberény, Petőfi út 67.
Csabainé Freistág Erzsébet 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 

Kazár Község Önkormányzata
3127 Kazár, Tanács út 1.
Molnár Katalin polgármester 

Kisbárkány Község Önkormányzata
3075 Kisbárkány, Béke út 21.
Edőcs László polgármester 

Kishartyán Község Önkormányzata
3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.
Varga Oszkár polgármester  

Kozárd Község Önkormányzata
3053 Kozárd, Fő út 12.
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester 

Lucfalva Község Önkormányzata
3129 Lucfalva, Rákóczi út 38. 
Bakos Gyula polgármester 

Ludányhalászi Község Önkormányzata
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. 
Kovács Imre polgármester 
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Magyargéc Község Önkormányzata
3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
Velki Róbert polgármester 

Márkháza Község Önkormányzata 
3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Dr. Brenda Péter polgármester 

Mátramindszent Község Önkormányzata
3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.
Horváth János polgármester 

Mátranovák Község Önkormányzata 
3143 Mátranovák, Petőfi út 1.
Bodor Ernőné polgármester 

Mátraszele Község Önkormányzata
3142 Mátraszele, Szabadság út 65.
Vincze László polgármester 

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

Mátraverebély Község Önkormányzata
3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
Seres Mária polgármester 

Mihálygerge Község Önkormányzata
3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester 

Nagybárkány Község Önkormányzata
3075 Nagybárkány, Petőfi út 61. 
Dombovári Edina polgármester 

Nagykeresztúr Község Önkormányzata
3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.
Géczi Antal polgármester 

Nemti Község Önkormányzata 
3152 Nemti, Kossuth L. út 28.
Erős Róbert polgármester 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
Verbói Gábor polgármester 
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Pásztó Város Önkormányzata
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Sisák Imre polgármester 

Rákóczibánya Község Önkormányzata 
3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
Bencsik Ernő polgármester 

Rimóc Község Önkormányzata
3177 Rimóc, Madách tér 1.
Beszkid Andor polgármester 

Ságújfalu Község Önkormányzata
3162 Ságújfalu, Dózsa út 11. 
Szentes Attila polgármester 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Sámsonháza Község Önkormányzata
3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47.
Bajnokné Képes Gyöngyi polgármester 

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

Sóshartyán Község Önkormányzata
3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.
Tóth Gabriella polgármester 

Szalmatercs Község Önkormányzata
3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.
Szentes Dezső polgármester 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
Keresztes Imre polgármester 

Szilaspogony Község Önkormányzata
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 45.
Nagy György polgármester 

Szuha Község Önkormányzata 
3154 Szuha, Kossuth út 86.
Tóth Zoltán István polgármester 
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Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.
Géczi László Miklósné polgármester 

Varsány Község Önkormányzata
3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Pintérné Kanyó Judit polgármester 

Vizslás Község Önkormányzata
3128 Vizslás, Kossuth út 69.
Angyal Jenő polgármester 

Zabar Község Önkormányzata
3124 Zabar, Petőfi út 26.
Nagy Tamás polgármester 

A Tagönkormányzatok polgármestereinek személyében bekövetkező változás esetén az új 
polgármester  a  Társulási  Megállapodás  módosítása  nélkül  is  gyakorolhatja  a  Társulási 
Megállapodásból fakadó jogokat.”

8. A Társulási Megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulás működési területe:

A  Tagönkormányzatok  közigazgatási  területe.  A  Társulásban  résztvevő  települések 
lakosságszámát a 2. számú melléklet tartalmazza. ”

9. A  Társulási  Megállapodás  ,,6.  A  Tagönkormányzatok  által  a  Társulásra  átruházott 
önkormányzati  feladat-és  hatáskörök”  pontjának  első  bekezdése  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:

,,A  Tagönkormányzatok  a  Mötv.  41.§  (4)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján, 
figyelemmel  a  Mötv.  42.§-ban  foglaltakra,  a  Mötv.  13.§-ában,  valamint  a  Htv.-ben 
meghatározott  települési  szilárd  hulladékgazdálkodási  feladat-és  hatáskörök  közül  a 
Társulásra  ruházzák  át  a  PREAMBULUM-ban  megjelölt  célok,  és  a  Projekt  sikeres 
megvalósítása érdekében az alábbi feladat-és hatásköröket:”

10. A   Társulási  Megállapodás  ,,6.  A  Tagönkormányzatok  által  a  Társulásra  átruházott 
önkormányzati feladat-és hatáskörök” pontjának negyedik-ötödik-hatodik francia bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és egyben a francia bekezdések az abc kisbetűivel 
történő jelölésre módosulnak:

,,d.)  az  ingatlantulajdonos  által  a  közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített 
gyűjtőedényben  gyűjtött  települési  hulladék  ingatlantulajdonostól  történő  átvétele  és 
elszállítása-ideértve  a  háztartásban  képződő  biohulladék,  a  vegyes  hulladék,  illetve  az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, 

e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele 
és elszállítása,
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f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy 
átvételi helyen átvett hulladék elszállítása,

g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,

h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,

i.)  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  hulladékgazdálkodási  létesítmény 
fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,

j.)  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  végzésére  a  jogszabályoknak  megfelelő 
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,

k.)  a  kiválasztott/kijelölt  közszolgáltatóval  a  jogszabályok  rendelkezéseinek  megfelelő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára.”

11. A  Társulási  Megállapodás  ,,6.  A  Tagönkormányzatok  által  a  Társulásra  átruházott 
önkormányzati  feladat-és  hatáskörök”  pontja  második  bekezdésének  ,,2013.  január  1-ig 
fennálló,” szövegrésze helyébe a ,,2014. január 1-ig fennálló”szövegrész lép.

12. A  Társulási  Megállapodás  ,,6.  A  Tagönkormányzatok  által  a  Társulásra  átruházott 
önkormányzati feladat-és hatáskörök” pontja ötödik bekezdésének ,,a rendeletalkotás az Ötv. 
10.§ alapján” szövegrésze helyébe a ,,a rendeletalkotás a Mötv. 42.§ alapján” szövegrész 
lép.

13. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás ,,7. A Társulás jogállása” pontja első bekezdésének 
,,a Ttv. 16-18.§-ai alapján” szövegrésze.

14. Hatályát  veszti  a  Társulási  Megállapodás  ,,7.  A  Társulás  jogállása”  pontja  negyedik 
bekezdésének ,,26. pontban felsorolt” szövegrész.

15. A Társulási Megállapodás ,,8. A Társulás szervei” pontja ,,Szervezeti rendszer” részének 2. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,2. Társulási Tanács elnöke, alelnökei”

16. A Társulási Megállapodás 8.2. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

,,A Társulási  Tanács  ülésén  a  Tagönkormányzatok  jegyzői  tanácskozási  joggal  vehetnek 
részt.”

17. A Társulási Megállapodás 8.4. pontja az alábbi második mondattal egészül ki:

,,A  Tagönkormányzat  polgármestere  által  meghatalmazott  helyettes  képviselő  a 
Tagönkormányzat alpolgármestere, vagy  képviselő-testületének tagja lehet.”

18. A Társulási Megállapodás 8.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási  Tanács  a  Projekt  megvalósításához  szükséges  operatív  feladatok  ellátására 
Projekt  Menedzsment  Szervezetet  működtet,  amely  ellátja  a  Projekttel  kapcsolatos 
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valamennyi  műszaki,  jogi  feladatokat,  továbbá  előkészíti  a  munkaszervezet  számára  a 
Projekttel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági intézkedéseket.”

19. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának b.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,b.)  a  társulási  tagdíj  és  az  egyes  tagokra  vonatkozó  beruházási  önrész  mértékének 
megállapítása,”

20. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának d.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,d.) a Tagönkormányzat kizárása, melyről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt,”

21. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának h.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,h.) a Projekthez kapcsolódó pályázatok beadásáról szóló döntés meghozatala, támogatási 
szerződések megkötése, módosítása, a műszaki tartalom meghatározása, módosítása,”

22. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának i.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,i.)  a  Tagönkormányzatok  között  felmerülő  esetleges  vitás  kérdések  megtárgyalása,  és 
állásfoglalás kialakítása a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárását megelőzendő”

23. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának m.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,m.)  a  Társulás  vagyona  tekintetében,  ideértve  a  gazdasági  társaságban  történő 
részesedésszerzés esetét  is,  gyakorolja  a tulajdonost megillető jogokat,  és gondoskodik a 
kötelezettségek teljesítéséről,”

24. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának r.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,r.)  a  mindenkor  irányadó  jogszabályoknak  megfelelő,  a  Htv.  35.§  e.)  pont  szerinti, 
ingatlantulajdonost  terhelő,  miniszteri  rendeletben  nem  szabályozott  díjfizetési 
kötelezettséggel,  annak  megfizetési  rendjével,  valamint  az  esetleges  kedvezményekkel 
kapcsolatos díjképzési-és szabályozási elvek egységes meghatározása a Tagönkormányzatok 
önkormányzati rendeletei elfogadását, módosítását megelőzően,”

25. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának s.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,s.) a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása (ajánlatkérő).”

26. A Társulási Megállapodás 9.2. pontjának első mondata helyébe alábbi rendelkezés  lép:

,,Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök(ök), együttes akadályoztatásuk esetén 
a korelnök hívja össze és vezeti.”

27. A Társulási Megállapodás 9.5. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 26 tag  jelen van, és a jelen lévő 
tagok  legalább  az  összes  szavazat  felével  rendelkeznek.  A Társulási  Tanács  érvényes  
döntéséhez legalább 14 tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a  
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jelen  lévő  tagok  szavazatainak  felét,  valamint  az  általuk  képviselt  Tagönkormányzatok  
lakosságszámának egyharmadát.

A döntéshozatal módja: nyílt, név szerinti szavazás.

A minősített többséghez legalább 14 tag igen szavazata szükséges, amennyiben az eléri az 
összes  szavazat  több,  mint  felét  és  az  általuk  képviselt  Tagönkormányzatok 
lakosságszámának felét.  Minősített  többség szükséges a 9.1.  d.)  pontjában meghatározott 
esetben. ”

28. A Társulási Megállapodás ,,10. Az elnök” pontjának címe ,,10. Az elnök, alelnök(ök)” címre 
módosul, és hatodik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a francia 
bekezdések az abc kisbetűivel történő jelölésre változnak:

,,f.)  a  támogatási  szerződést  és  a  Projekttel,  valamint  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos egyéb szerződéseket és azok módosításait a Társulás nevében 
a Társulási Tanács felhatalmazása (sürgős esetben utólagos jóváhagyása) alapján aláírja,”

29. A  Társulási Megállapodás ,,10. Az elnök” pontja az alábbi k.) alponttal egészül ki:

,,k.) saját hatáskörben megköti a Társulás működésével kapcsolatos szerződéseket.”

30. A  Társulási  Megállapodás  11.1.  pontjának  első  francia  bekezdésének  ,,  előkészítési 
dokumentáció  összeállítása”  szövegrésze  helyébe  az  ,,előkészítési  és  megvalósítási 
dokumentáció  összeállítása”  szövegrész,  a  második  francia  bekezdésének  ,,előkészítési 
konstrukció” szövegrésze helyébe az ,,előkészítési és megvalósítási konstrukció” szövegrész 
lép.

31. A Társulási  Megállapodás  11.3.  pontjának ,,A Társulás a  Hgt.  21.§ (3) bekezdésének...” 
kezdetű  mondata  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép,  továbbá  a  11.3.  pont  az  alábbi 
szakfeladattal egészül ki:

,,A  Társulás  a  Mötv.  13.§  (1)  bekezdés  19.  pontja,  valamint  a  Htv.  42.§  szerinti 
közfeladatokat lát el.”

,,841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége”

32. A  Társulási  Megállapodás  14.2.2.  pontjának  második  bekezdésében  foglalt  ,,Hgt.” 
szövegrész helyébe ,,Htv.” szöveg lép. 

33. A Társulási  Megállapodás  14.3.  pontjának első  bekezdésében a ,,Munkaszervezet  útján” 
szövegrésze helyébe a ,,12.2.1. alpont szerinti Munkaszervezet útján” szövegrész, második 
bekezdésében  a  ,,12.2  alpont  szerint”  szövegrésze  helyébe  a  ,,12.2.1.  alpont  szerint” 
szövegrész lép.

34. A Társulási megállapodás 15.2. pontjának hatodik bekezdésének első mondata helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

,,Tagok megállapodnak, hogy a tervezett fejlesztések egy része előreláthatóan a Salgótarján 
Térségi  Hulladéklerakó  telep,  a  bátonyterenyei  Gyula-aknai  kommunális  hulladéklerakó, 
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továbbá a Tar 018. hrsz.-ú ingatlan (tulajdonos: Pásztó Város Önkormányzata) fejlesztésre 
alkalmas területein kerülnek megvalósításra.”

35. A Társulási Megállapodás 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,Amennyiben  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. Ha a székhelyönkormányzat  nem  tesz  eleget  a  Társulás  felé  vállalt  fizetési  
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhelyönkormányzat kijelöléséről dönthet, 
amely esetben a Társulásnak lehetősége nyílik arra, hogy a korábbi székhelyönkormányzat 
ellen a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján  beszedési  megbízást 
nyújtson  be.  A  felhatalmazó  levél  mintáját  a  4.  számú  melléklet  tartalmazza.   A 
Tagönkormányzatok kötelesek 2013. augusztus 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 átadniuk.”

36. A Társulási Megállapodás 18.1 pontja az alábbi mondattal egészül ki:

,,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.”

37. A Társulási Megállapodás 19. pontjának címe ,,19. Kiválás a Társulásból” címre módosul, 
és a 19.1 pont  ,,hogy a Ttv.-ben biztosított  felmondási  jogukkal” szövegrésze helyébe a 
,,hogy a Mötv.-ben biztosított kiválási jogukkal” szövegrész lép. 

38. A Társulási Megállapodás 19.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,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.”

39. A Társulási  Megállapodás  19.3 pontjának első bekezdésének utolsó mondata  helyébe  az 
alábbi lép:

,,Kiváló Tagönkormányzat tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósítása érdekében általa 
fizetett előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.” 

40. A Társulási Megállapodás 19.3 pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

,,A Társulásból  kiváló  Tagönkormányzatnak  a  társulási  vagyonból  a  2.  számú melléklet 
szerint  a  Tagönkormányzatot  megillető  tulajdoni  hányad  arányában  a  Társulás  köteles 
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kifizetni a tulajdonrészét a kilépés napján fennálló érték alapul vételével. A kifizetésnek a 
kilépés napját követő hat hónapon belül meg kell történnie. A kiváló Tagönkormányzat által 
a Társulásba bevitt vagyont a kiválást követő hat hónapon belül kell kiadni; a kiadásig a 
15.1.  szerinti  bérleti  díj  illeti  meg  a  kiváló  Tagönkormányzatot.  A  bevitt  vagyon 
vagyonnövekményéből a kiváló Tagönkormányzatra jutó eszmei hányad értékét a Társulás a 
fentiek alapján köteles kifizetni. Kiválás esetén a fentiek szerinti kifizetést és a bevitt vagyon 
kiadását  a  Társulási  Tanács  határozatában  megállapított  időre,  de  legfeljebb  a  kiválás 
napjától számított öt évre el lehet halasztani, ha annak teljesítése veszélyeztetné a Társulás 
további  működését.  Ebben  az  esetben  a  Társulás  a  tulajdonrész  alapján  a  kiváló 
Tagönkormányzat  részére  – külön szerződés  alapján  – használati  díjat  köteles  fizetni.  A 
kiválás során történő elszámolás esetén figyelembe kell venni a 19.3-19.4 pontok alapján a 
kiváló Tagönkormányzat Társulással szemben fennálló kötelezettségét is.”

41. A Társulási Megállapodás 19.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A  kiváló  Tagönkormányzat  köteles  a  tárgyévi  vagyoni  hozzájárulásának  teljesítésére, 
valamint  a  kiválásával  a  Társulásnak  okozott  kár  teljes  körű  megtérítésére.  A kártérítési 
kötelezettséget a Tagönkormányzatok valamennyi, a kiválással okozott kárra vonatkoztatják, 
beleértve az esetleges elmaradt hasznot is.”

42. Hatályát veszti a  Társulási Megállapodás 19.5. pontja.

43. A Társulási Megállapodás 20.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,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.”

44. A Társulási Megállapodás 20.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A 20.1. 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.”

45. A Társulási Megállapodás 20.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a kiválás jogkövetkezményeivel.”

46. A Társulási  Megállapodás ,,21. A Társulás megszűnése” pontjának címe ,,21. A Társulás 
megszűnése, a Társulási Megállapodás módosítása” címre módosul.

47. A Társulási Megállapodás 21.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, A Társulás megszűnik:
a.) ha törvényben meghatározott megszűnési feltétel következik be, 
b.) ha a Tagönkormányzatok a 21.2. pontnak megfelelő döntést hoznak, 
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c.) a törvény erejénél fogva, 
d.) ha a bíróság jogerős döntése így rendelkezik.”

48. A Társulási Megállapodás 21.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,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.”

49. A Társulási Megállapodás 21.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt fenntartási idejének végéig a Társulást nem 
szüntetik meg.”

50. A Társulási Megállapodás 21.4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

,,A Tagönkormányzat által a Társulásba bevitt vagyont a Tagönkormányzatnak kell kiadni, a 
bevitt  vagyon  vagyonnövekményét  a  Tagönkormányzatok  között  a  tulajdoni  hányadok 
arányában kell megosztani.”

51. A Társulási Megállapodás az alábbi 21.5. ponttal egészül ki:

,,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.”

52. A Társulási Megállapodás 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,24. Díjképzés 

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelően, a 
Htv.  35.§  e.)  pont  szerinti,  ingatlantulajdonost  terhelő,  miniszteri  rendeletben  nem 
szabályozott díjfizetési kötelezettséggel, annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges 
kedvezményekkel kapcsolatos díjképzési-és szabályozási elveket úgy állapítják meg, hogy 
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az – összhangban a Projekt CBA-jával – fedezetet  biztosítson – a miniszteri  rendeletben 
megállapított  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  mellett  -  a  hulladékgazdálkodási 
eszközrendszer üzemeltetésére, beleértve annak felújítását, pótlását, rekonstrukcióját.” 

53. A Társulási Megállapodás 25.4. pontjának ,,esetleges kilépésük esetén tudomásul veszik a 
kilépés jogkövetkezményeit” szövegrésze helyébe az ,,esetleges kiválásuk esetén tudomásul 
veszik a kiválás jogkövetkezményeit” szövegrész lép.

54. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete 
lép.

55. A  Társulási  Megállapodás  bármely  pontjában  elforduló  ,,elnökhelyettes”  kifejezés  és 
toldalékolt alakjai helyébe az ,,alelnök” kifejezés és toldalékolt alakjai lépnek. 

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

57. Jelen módosítás a Tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési határozatai, 
valamint  a  Társulási  Tanács  …/2013.  (…...)  Th.sz.  határozata  alapján,  a  törzskönyvi 
bejegyzés napjával lép hatályba. 

Salgótarján, 2013. …....

Határozatok:

…........................................................... …................................................................
Alsótold Község Képviselő-testületének Bárna Község Képviselő-testületének

…................... határozata alapján …................... határozata alapján

…........................................................... …................................................................
Bátonyterenye Város Képviselő-testületének Bokor Község Képviselő-testületének

…..................... határozata alapján …........................határozata alapján

…........................................................... ..…............................................................
Cered Község Képviselő-testületének Cserhátszentiván Község Képviselő-testületének

…................. határozata alapján …........................ határozata alapján

…........................................................... …................................................................
Dorogháza Község Képviselő-testületének Ecseg Község Képviselő-testületének
…..................... határozata alapján …................... határozata alapján
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…........................................................... …................................................................
Endrefalva Község Képviselő-testületének Etes Község Képviselő-testületének
…......................... határozata alapján …..................... határozata alapján

…........................................................... …................................................................
Felsőtold Község Képviselő-testületének Garáb Község Képviselő-testületének
…..................... határozata alapján …...................... határozata alapján

…........................................................... …................................................................
Karancsalja Község Képviselő-testületének Karancsberény Község Képviselő-testületének
…........................határozata alapján ….......................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Karancskeszi Község Képviselő-testületének Karancslapujtő Község Képviselő-testületének 
….......................... határozata alapján …........................... határozata alapján 

…........................................................... …...............................................................
Karancsság Község Képviselő-testületének Kazár Község Képviselő-testületének 
…..........................határozata alapján …........................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Kisbárkány Község Képviselő-testületének Kishartyán Község Képviselő-testületének
….................... határozata alapján ….......................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Kozárd Község Képviselő-testületének Lucfalva Község Képviselő-testületének

…........................... határozata alapján …....................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Ludányhalászi Község Képviselő-testületének Magyargéc Község Képviselő-testületének 
…........................ határozata alapján …........................... határozata alapján 
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…........................................................... …................................................................
Márkháza Község Képviselő-testületének Mátramindszent Község Képviselő-testületének 
…....................... határozata alapján ….......................határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Mátranovák Község Képviselő-testületének Mátraszele Község Képviselő-testületének

….........................határozata alapján …........................ határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Mátraterenye Község Képviselő-testületének Mátraverebély Község Képviselő-testületének

….......................... határozata alapján …......................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Mihálygerge Község Képviselő-testületének Nagybárkány Község Képviselő-testületének
…....................... határozata alapján …........................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Nagykeresztúr Község Képviselő-testületének Nemti Község Képviselő-testületének 
…..............................határozata alapján ….........................határozata alapján

…........................................................... …................................................................
Nógrádmegyer Község Képviselő-testületének Pásztó Város Képviselő-testületének

…........................... határozata alapján …....................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Rákóczibánya Község Képviselő-testületének Rimóc Község Képviselő-testületének 
…........................ határozata alapján …........................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Ságújfalu Község Képviselő-testületének Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
…....................... határozata alapján ….......................határozata alapján 
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…........................................................... …................................................................
Sámsonháza Község Képviselő-testületének Somoskőújfalu Község Képviselő-testületének

….........................határozata alapján …........................ határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Sóshartyán Község Képviselő-testületének Szalmatercs Község Képviselő-testületének

….......................... határozata alapján …......................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Szécsényfelfalu Község Képviselő-testületének Szilaspogony Község Képviselő-testületének

…....................... határozata alapján …........................... határozata alapján 

…........................................................... …................................................................
Szuha Község Képviselő-testületének Szurdokpüspöki Község Képviselő-testületének 
…..............................határozata alapján ….........................határozata alapján

…........................................................... …................................................................
Varsány Község Képviselő-testületének Vizslás Község Képviselő-testületének

…....................... határozata alapján …........................... határozata alapján 

…...........................................................
Zabar Község Képviselő-testületének
…..............................határozata alapján
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1. számú melléklet  
(a Társulási Megállapodás 4. számú melléklete) 

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-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás” nevű önkormányzati társulás működésével és a Társulási 

Megállapodásban  megjelölt,  az  általa  megvalósítandó  projekttel  kapcsolatos  társulási  tagdíjak, 

pályázati önerő és megelőlegezendő ÁFA összegére az alább megnevezett Kedvezményezett által 

benyújtott beszedési megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése
Számlatulajdonos számlaszáma
Kedvezményezett megnevezése Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási 

Társulás 
Kedvezményezett számlaszáma 10400786-50526672-69891000

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 

17


