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Karancsság Községi Önkürmányzat
Képviselő—testületének Elinktóbar 2-án

megtartatt ülésének jegyzőkönyva

J'egyaökönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületénak 2014, raktárba: Éai
üléséről.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér palgármaster
Dr.Brumár Mihály alpülgánnastar
Kászi Richárd képviselő

Tőzsér Dezaö képvisalö
Vidéki Attila képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök

Tóth Tihamér Karancsság község palgánnastare köszönti a Kápvíaalő-taatülatet és a
meghivattakat
Megállapítja? hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés
határuzatképas, mivel a képviselőkből 2 fő kivételével mindenki megjelent; A jegyzőkönyv

hítalasítönek Dr. Emmát Mihály éa Tőzsér Dezső képviselőket javasolja kijelölni Tóth
Tihamér püígarmester, majd elötcxjesati az ülés napirandjét.
Aa ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkra tett javaslatúkat a képviselö—testű tagjai
egyhangúlag clfagadják.

Az ülés napirendje:
1./ Szociális aélú tűzifa kiegésaítö támügatásról szóló pályázat
2! Kelet-Nógrádi Hulladékraku'ltivációa Társulás Társulási Megállapúdás módaaítása

L/ Szaciális célú, tüiaifakíe észítö támogatásra szóló DálVá'Zat
Előterjesztő: pülgánnaatcr
A polgármester tájékaztatja a Képviselőwtestülatat, hagy a szaciális célú tüzifa vágatlásáhoa
aí
kapcaülódó kiagészítr'á támogatásától saóló 46/2014. (IXZSJ BM rendelet alapján támagatá
st
igényt lehet benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül. Az igény bejelenté

elektronikusan és papír alapmu is be kell nyújtani.
Karancsság Közaég Önkarmányaata a közpaznti számított adatok alapján 3 66 mB—re nyújthat

be igényt; Az adatlapak rögzítésének határideje a rendelet hatálybalépését kövatő IC). napom
tehát aktóber §. Az idei évbaa nem aaükséges önerőt biztosítania az önkannányzatnak.
Az előző évhez hasonlóan rendeletet is kell alkotni a szacíális célú tűzifa rászmuitságára

vanatkozóan. Javaaaija a pályázat beadását.
Karancsaág Község Önkannányzatának Képviselő—testülete 5 egybehangzó igan szavazattal,
ailanszavazat és tartózkgdás nélkül az alábbi hatáxcaaatokat hama:

Karancssag község Önkományzat Képviselő—testületének
23/20144731—24 határozata

Karancsság Község Önkannányzat Képviselő—testülete
úgy döntött! hagy a szociális célú tüzi'fa vásáriásáhaz kapcsalödó

kisgészítö támagstásáról szóló 46/20l4l (156125) BM rendelet alapján
támagatási igényt nyújt las.
Határidő: Zölúk üktóbsr 6.
Felelős: polgármester

1/ gala—Nógrádi Hulladékrelcultivácíós Társulás Társulási Msaállsnüdás módssítása
Előteljesztő: polgármester
! Előtsijssztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.!

A pülgármsstsr tájéküsátatja a Képviselő-testületet,! húgy Kclsthó grádi Hulladékrskultivásiósa
Társulás Társulási Tanássüléséit megtárgyalásra került a társulási megállspüdás módüsításs.
A megállapsdás módüsítása a Társulás minden tagjának képviselőstestülste által minősített
többséggel hDZDü határsgattal történő slfügadását követően lép hatályba A döntést 60 naygon
bslül kell meghúzni. A határaiati javaslat ismsrtetásét kövatösn Karmlcsság Község

Önkarmánysstának Képviselömtsstülete 5 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és
tartóskodás nélkül az alábbi határezstot húzza:

Karancsság község, Önkúrmányzst Képviselő—testületének
24/2014.g Xi.) határozata

Karancsság Község Önkamtányzat Képvisslömtestülets
megtárgyalta a Kelet—Nógrádi Hullaáékrekultivációs
Társulás Társulási Megállapodás 7.sz. módú-sításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határszatút húzza:

Karancsság Község Önkünnányzst Képviselő-testülete
a Kelet—Nógrádi Hulladékrekultiváclós Társulás Társulási
Msgállspsclás Tsz. módüsítását s me,-lléklete szerint jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő—testület felkéri a pülgármsstert, hogy a határozatm

az elfügadást követően küldje meg a Munkaszswemt részére.
Határidőűűlálnüvember ?,
FslslöszTóth Tihamér palgáxmester

Mivel más napirendi, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja
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Dr.Brumár Mlhaly

Tozsér Dezso

jkvhitelesitő
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JELENLÉTIív
Karancsság Önkonnányzat Képviselő-testületének 2014. ektábgr Baán megtartutt
testületi ülésén megielantekxől,

Karancsság község':

Tóth Tihamér Sándm' polgármester
Dr. Bmmár Mihály alpalgáxmester
Dmyik József képviselő

nulilillli ..............................

Juhász László képviselő
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Kászi Richárd kéPWSelö
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Tözser Bazsa kéPvlsele

Vidéki Attila képviselő

Tanácskozási íoggal meg.hívattak:

Köröakényi Péter jegyző
Csnnka Melinda RNÖ elnöke
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Karancsság Község Pulgámesterétől

MEGHíVó

Magyaroszág helyi önkümányzatairól szóló 2011.évi CLMXíörvény 44—45.§ —aí alapján
Karanüsság Község Önkürmányzat Képviselő—testületét

2014. rakták—zet 2 én csütörtök 15.00 órára
összehívüm.

Az üiés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácstenne
3163.I€atancaság, Kessuüm út 64.32ám

Napirendi javaslat
l.! Szociálig célú tűzifa kiegészítő támogatásról szóló pályázat
Háta,*Gsztö: Tóüx Tihamér 3301gármester
2.1' Kelet—Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megáliapgdás módasítása
Előteg'esztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2014. szeptember 25.

Tóth Tihamér
polgármester

KÉLETs—NÓGRÁDI HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS

Metészám: 730-12/2014

%%
JAVASLAT
a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Társulási Megállapodásának
módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!-

A Kelet—Nógrádi Hulladékrekultíváoiós Társulás társulási megállapodásának módosítása szükséges
az alábbi indokok miatt:
1. A Társulási Megállapodás 7. pontjában a ,,Szervezeti rendszer" felsorolásból híánysik a 71

Pontban szereplő Projekt Menedzsment Szervezet.
A Társulási Megállapodás 7. pontjának második bekezdésének Mal. pontban foglaltak"
szövegrésze pontosításra szorult a konkrét alpont megjelölésévell
A Társulás ügymenetének egysseriisítése érdekében a 7. pont második bekezdésének
negyedik mondata hatályát veszti, és így az egyél: nyilatkozatok megtételére az elnök
jogosulttá válik a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása nélküll
A Megállapodás 7.6 pontjátban nevesítve van a Társulás bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, edatszolgáltstási és
beszámolási feladatokat ellátó szervezet. NéWállOZáS miatt javítani kell a szervezet nevét,
A Társulás Közbeszerzési Smbálysstának III. 1. nontjábsn foglaltakkal összhangban e
Megállapodás 8.1. pontja — a. Társulási Tsnáes feladat- és hatásköre — kiegészül a 33.) ponttal?
mivel a Társulás Tanács egyben a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során Döntéshosó
Testületi
A Társulási Tanácsnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 3011. évi CLXXXIX.

törvény alapján évente legalább hat alkalommal kell ülései—enie! Jelenleg a Megállapodás
évente két alkalomról rendelkezik
A Társulási Megállapodás 8454 pontjának f.) alpontja pontosításra kerül, csak abban az
esetben szükséges a Társulási Tanács jóváhagyása az egyes projektek kapcsán megkötött
szerződések módosításának jóváhagyásáhos, ha as as Áht. szerinti kötelezettségvállalással
jár,
A Társulási Megállapodás ,,2.sz. melléklet a Társulási Megállapodáshos —— Felhatalmazó
1

KELET—NÓGRÁDI HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS

levél beszedési megbízáshoz" módosul jelen határozati javaslat 10. pontja alapján; így a
Megállapodás ll_l.3. alnontjának második mondata hatályát veszti, negyedik mondatában
az új beszedési megbízások l areáeti példányának Társulás részére történő megküldésének
határideje módosul 2014. december ill—era, 2913. december 31. helyett.
9. A települések lskosságszámára vonatkozóan randslksaésre állnak az aktuális statisztikai
adatok, annak megfelelően a Megállapodás 1, aa melléklete módosul. A Társulási
Megállapodás értelmében a tagonkormánysatok lakosságszám arányosan viselik a felmerülő
költégokot és az általános költségek viselése arányában rendelkeznek szavazati joggal,
onnan szükséges a legfrissebb adatoknak megfelelő módositás.
10. A Társulási megállapodás Zi azt mellékletében a kedvezményazatt megneve-asse módosul, a
beszedési megbízás ksdvezrnényozottjs közvetlenül a Társulás lesz: Salgótag'án Megyei Jogú

Város Önkormányzata helyett. Az új felhatalmazó leveleket a tagönkormányzatoknak a
számlavezető pénzintézotüknél nyilvántartásba kell vetetni

Fentiek alapján elkészítettük a társulási megállapodás módosítását? mely a határozati javaslat 1.
számú mellékletét képest, Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a könnyebb
áttekinthetőség érdekében csatoljuk az előte-tj esztéshez.
A Társulási Megállapodás módosítása a Társulás minden tagjának képviselö-testülete által
minősített többséggel hozott határozattal történő elfogadását követően lép hatályba a módosítás
Magyar Államkincstárnál történő bejegyzésével. A Társulási Megállapodás 196; pontjában
szabályozott 60 napos képviselő-testületi döntéshozatali határidőre tekintettel legkésőbb 2014.
november 9eig valamennyi képviselö-tsstülamsk szükséges a döntést meghoznia.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem aa előterj osztás megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati iavaslat:

1. A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultiváciös Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás 7,
számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Saékyné drl Sztrérni Melinda, elnök

KELE'IWÓGRÁDI HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS

2. A Társulási Tanács felkéri a tagönkamányzatükat, hegy 2014. nüvembe'r 9-ig a Társulási
Megálla33odás 7. az:—311111 módosításába a szükséges képviselö—testületi hatámgawkat hoazák meg, és
küidjék meg a Munkaszarvazet számára,.
Határidőí
Feleim:

2014. november 9-íg
tagönknnnányzamk poigánnesíerei

3. A Társulási Tanács felkéri az alnöleaöt§ hagy a. változásak törzskönyvi nyilvántartásba vétele
érdekében a szükséges hitéácedéscket tegye meg.
Határidő;

értelemszerűen

Felalősz

Székyné dx; Sztrémi Melinda, elnök

Salgótarján, 2014. augusztus

Ezékyné dr. Srztrémi Melinda

elnök

JAVASLAT
......Önkonnányzasta Képvisaiő—testülate megtárgyalta a Kelet—Nógrádi
Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módüsításáröl szóló
előterjesztéstes az alábbi határgzatot hozta:

..............................................Önkamányzata

Képviselö—testülete

a

RelatnNógrádi

Hulladéktekultívációs Társulás Társulási Megállapüdásának 7. számú móáüsítását a melléklet
szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a pelgármestert annak aláírására

A Képviselőatestülat fatkéri a polgármestert, hogy a képtáselő-testületi határozatot az eifagadás'c
követően küldje meg a Munkaszewazat számára
Határidő: 2014. nevembe]: 9.

Felelős: .....mm ................. polgármester

Kelt. ............ .......,......................

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
a 7. számú módüsítással egységes szerkezetben

A KELET—NÚGRÁDI HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS Sam-4. (mm.) Th.- számú
határozata

alapján

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
a 7, számú módnsítással egységes azerkezetben
Nógrád megye keleti részén lévő hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására

l. A társulás megalakítása
A társulásban résztvevő önkormányzamk képviselő tesfllletei, illetve közgyűlése önkéntes

és szabad elhatározásukból, egyenjegúgáguk tiszteletben tartásával; a kölcsönös előnyök
és az arányoa teherviselés alapján megállapodást kötnek az önkonnányxamk tulajdonába)
lévö felhagyott vagy a, közeljövöben (2009. június Srl.-ig) felhagyandó hulladéklerakó
telepek (szeméttelepck) p'ályázgati fsz—rásuk igénybevételével történö rgkultivágiójáxa és

megalakítják a KELET—No-GRAm HULLADÉKREKULTIVÁCIÖS TARSULAST.
2. A társulás tagjainak neve, sxékhelye, képviselője

Bátonyterenye Váms Önknnnányzata
3070 Bátgnyterenye, Városház út 2.
Nagy-Majdon József pülgármester

Borsesberény Község Önkamányzata
2644 Borsasherény, Petöfi úl; 161.

Mahiámé Gere Rita polgáxmegter

Cered Község Önkürmányzata
3123 Garad, Jókai 13113.

Dániel László pülgánnester

Ecseg Köxség Önkennányztata
3053 Écseg, Hősök tere 2.
Moravcgik Ferenc púlgáxmester

Etes Község Önlconnánygata
3136 Eleg, Rákóczi út 94.
Lénárt. 133235 polgármester

Karancskeszi Község Önkormányzata
3183 Karancskesxi, Fő út 49.

chzi István polgánnestar

Karmaslapujtö Község Önkormányzata
3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95;
Somcskői Tibor polgánnester

Karancsság Község Önkormányxata
3163 Kazancsság, Kassuth út 641
Tóth Tihamér Sándor pülgánnaster

Mátraterenye Község Önkúrmányzata
3145 Mátraterenye, Kassuth út 178,
Gecse László palgármester

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
3132 'Nógráámagyer, Petőfi út 79.
Varbói Gábor József pülgármaster

Pásztó Városi Önkmmányzat
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

Dömsödi Gábor pelgáxmeeter

Salgótelján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Dóra Ottó polgármester
Sumoekőúj falu Község Önkormányzata
3121 Snmoskőújfalu, Somosi út 322.
dí". Tóth László polgármester
Szalmateres Köeeég Önkennányzeta
3163 Szalmeteres, Koesuth út 48,
Takács Tamáe polgármester

Szécsény VÉIGS Önkermányzete
3170 Sxéeseey, Rákóczi 1384.
Stay—er László pelgánnester

A tagönkennányzatek pelgármestereinek személyében bekövetkező váltezás esetén ez új
polgármester a tátsuláei megállapodás módesításe nélkül is gyaketelhatje a társulási
megállapodásbél fakadó jegekat.

A megállapedás célja

A társulásba résztvevő önkonnányeetek képviselő testületei, illetve közgyűlése önkéntes
és szabad elhatározásukból, egyenjegúeáguk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök
és az arányos teherviselés alapján az önkürmányzatük tulajdonában lévő felhagyott vagy a
közeljövőben (2009. június BC)—fia) felhagyásre kerülő hulladéklerakó telepek
(szeméttelepek) pályázati ferrásek igénybevételével történö rekultiváeiójának
megvalósítása.
A társulás neve, emlékhelye, működési területe

A táxsulás neve: Kelet-Nógrádi Hullade'krekultiváeiós Társulás
A társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
A társulás műköáésí területe: a, táxsulásben résztvevő tegönkennányzatek közigazgatási
területe. A társulásban résztvevő települések lakesságsxámát az l. melléklet tattalmaezal
5. Székhelyönkermányzat neve, székhelye, képviselője

Salgótarján Megyei Jogú Váres Önkemányzeta
3100 Salgótaúán, Múzeum tér 1.
Képviseletében eljár: Dóra Dttó pelgátmeeter
A társulás jogállása

A társulás jogi személyiséggel rendelkező önkünnányzati társulás, mely a társulási cél
megvalósítása érdekében önállóan vállal kötelezettségeket, és működési ideje alatt
rendelkezik a működése serán keletkező vagyonnal és vagyoni jogokkal.
A társulás alapítói: jelen társáási megállapodás 2; pontjában megjelölt
tagötümrmányzetek
A társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Nógrád Megyei Kermányhivatel

7.. A társulás szervei
, veewesetírendSzer;

1. Társulási Tanács

2, Társulási Tanács elnöke, alelnökeü)
B.Munltaszervezet

4. Prejelct Menedzsment Szervezet
Tagönkennányzatek rögzítik, hogy a KEDP-E.3.0/ZF/D9—l1-2012-0001 pályázattal
(tüvábbiakban: KEÖP-pályázat) kapcsolatban és az annak keretében megvalósuló
Projekttel kapcsolatban projektgazdaként a Társulás jár el. A Tátsúás eljárása során a
mindenkor hatályns közösségi és hazai jogszabályok, a Támegatási Szerződés, a
kapcsolódó pályáeati úmintatók és a társulási megállapodás alapján köteles eljárni. A
KEOP pályáeattel kapcsoletens ayilatkezatnk megtételéhez a 8.1, pont 11.) alpnntjáben
feglaltek figyelembe vételével a Társulási Tanács batáreeata szükséglete Egyéb
nyilatknzetok megtételére az elnök jognsult. Olyan nyilatkozatok megtétele, amely
alapján közvetlenül a tagönl—zormányzatnk is jogesulttá/kötelezette' válnak,; kizárólag a
tagönknrmanyzatnk előzetesen meghozott határnzata alapján tehetők meg.
7.1. A társulás döntéshuzó szerve a Társulási Tanács, mely 15 tagból áll.
7.2; A Társulási Tenáee tagjai a társulásban resetvevő tagönkennányzatek pelgáimeeterei.
A Társulási Tanács ülésén a tagönkerniányzatek jegyzői tanácskozási jeggal vehetnek
részt.

7 .3. A Társulási Tanács taglal ea általánes költségeit viselése arányában rendelkeznek
szavazati joggal. Amennyiben valamelyik tag szavazati aránya meghaladná az 50%—et, e
szavazataik felével rendelkezik A szavazatait pentns számát az 1. számú melléklet
tertabnazza.
7.4. A Társulási Tanácsban szavazza személyesen, vagy a tagönkermányzat polgármestere
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet, A tagönkermányzat
polgármestere által meghatalmazott helyettes képviselő a tagönkonnányzat
alpelgárrnestere, vagy képviselő—testületének tagja lehet.
75. A Társulási Tanács alakuló ülésén saiát tagjai snrából Válasat elnököt és
alelnök(ök)et. Az alelnökök száma legfeljebb a Vámsi jügú tagönkennányzatok számával
megegyező lehet. Elnöknek és alelnöknek bánnelyik tagönkennányzat polgármestere
jelölhető és megválasztható. A jelölésben a Táreulási Tanács tagjai legalább egyötödének
ajánlása szükséges. Az ajánlás szóban is megtehető es bej elenthetö a Társulási Tanácsnak
legkésőbb az elnök, alelnökök választására irányuló javaslat szavam—ásta bnesátásáig,
Minden tag egy jelöltet ajánlhat. A szavazásnál tartóakndásra nincs lehetőség. Elnök,
alelnök ez lesz, aki a szavazatek több; mint felét megszereti. Kettönel több jelölt esetén, ha
ez első szavazás során senki nem szerzi meg 3 szavazattal; több; mint felét, máseclik
szavazást kell tartani a két legmagasabb szá-mú szavazatai kepeit jelölt között. A második
szavazáson elnök, alelnök az lesz; aki a legtöbb szaveeatet kapta. Első helyen kialakult
szavazategyenlőség esetén a szavazást adáig kell folytatni a szavazategyenlőseggel érintett
jelöltek között, amíg valamelyik jelölt a másedik szavazásra venatknzó szabályok szerint
megválasztottnak tekinthető.
Az elnök és az alelnök(ök) megbiaatása polgármesteri tisztségük betöltéséig, de legfeljebb
öt évig szól. Az elnök és az alelnök tisztségének megeúnésétől 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 alelnőköta feltéve hogy a döntés meghozatalakor legalább egy alelnök érvényes
megbízatással rendelkezik az ehiök helyettesítésére.
Az elnok és az felemeltük) a Társulási Tanács tagjai

legaláb egyötödének

kezdeményezésére, az összes leadltató szavazat több mint felének meghozott határozattal

visszahívható, amennyiben az elnök:, alelnök tevékenységét a társulás érdekeit sértő
módon látja el, vagy nem tartja be jelen társulási megállagjodásban, a Támogatási

Szerződésben foglaltakat, valamint a Társulási Tanáos határozatait. A Visszahívási-ól döntő
ülésen meg kell választmii az új elnököt, alelnököt a megválasztásra irányuló szabályok
szerint. A visszahivásra irányuló előtagjesztéshen meg kell jelölni a kezdeményezők
saját jelöltjét is. Alelnök visszahívása esetén a Társulási Tanács dönthet úgy is, hogy nem
választ űj alelnökök amennyiben legalább egy, visszahívással nem étintett alelnök
továbbra is betölti a tisztséget.
7,6. A Társulási Tanács mimkaszervezetének feladatait az alábbi költségvetési szervek
látják el:

Az Áht 27.§ (4) bekezdés szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos
tervezési, gazdálkodási, olienötze'si, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatokat a Salgótatján Megyei Jogú Város Önkomtányzata által alapított Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 21) látja el.

Az egyéb munkaszervezeti feladatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala látja el az alábbiak szerint:
ellátja a Társulási Tanács üléseinek előkészítésévelg lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat,
gondoskodik a Társulási tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyvek,
határozatok nyilvántartásárál,
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 e Proj ekttel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági intézkedéseket.

8. A társulás müködése

8.1. A, Társulási Tanács a döntéseit ülésén; határozattal hozza.
A Társulási Tanács feladat-és hatásköre:

a.) a Társulási Tanács elnökének, aleh1tik€ei)nek a megválasztása; visszahívása,
b.) a társulási tagdíj mértékének megállapítása,
a,) a tagonkonnányzatokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d.) a tagonkormányzat kizárása, melyről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt?
e.) a jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat h'atálybalépdséhez a társulásban
résztvevő képviselö—testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükséges,

f.) a társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a társulásban résztvevő képviselötestületek mindegyikének núnősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
g.) a társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása A költségvetés első félévi és
háromnegyed ovi végrehajtásáról szóló tájékoztató, éves Vé grehajtásáról szóló beszámoló és
az éves merleg elfogadása,
b,) a Projekthez kapcsolódó pályázatok las-adásáról szóló döntés meghozatala, támogatási
szerződések megkötése, módosítása a műszaki tartalom meghatározása, módosítása,

l,) a tagonkonnányzatok 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;
no.) a társulás vagyona tekintetében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat: és
gondoskodik a kötelezettségek teljesítéséről,
n.) az elnöknek. a társulás működéséről szolo éves beszámolójának elfogadása, el nem fogadás
eseten eseti ellenőrző bizottság felállítása, jelentésének elfogadása,
0.) a társuláshoz való csatlakozási szándékát bejelentő helyi önkormányzat kérelmének
véleményezése, állásfoglalás a tagönkonnányzatok képviselő-testmetei, közgyűlése számára a
csatlakozás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghozatalára,
p.) a közbeszerzési eljárásukkal kapcsolatban a Társulási Tanács által elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat alapján Döntéshozó Testületként az ajánlatkérői feladatok ellátása.

82. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnökök), 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
3.3; A Társulási Tanács az üléseit szükség szerinti de évente legalább hat alkalommal az általa
meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartja. A Társulási Tanács ülé—set öSSZe
kell híveit ha bármely tagja napirendet is tartalmazó indítványt nyújt be az elnöknek a
*l'ársnlási Tanács összehívására, vagy amennyiben a törvényességi felügyeletet ellátó megyei
konnányhivatal kezdeményezi. Az ülésen; vagy az ülést megelőzően írásban bármelyik
tagnak indítványtételi joga van.
SA. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell késütenil 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 s
munkaszervezeti felaclatokat ellátó polgármesteri hivatal vezetője írja alá. A jegyzőkönyv egy
példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhitratalnak. A
jegyzőkönyvre egyebekben a képviselő-testületi ülésekről készített jegyzőkönyvekre
vonatkozó szabályok irányadók

8.5. A Társulási Tanács határozatképes? ha az ülésen legalább 8 tag jelen van, es a jelen lévő
tagok legalább az összes szavazat felével rendelkeznek., A Társulási Tanács ervenyes
döntéséhez legalább 5 tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak felét, valamint az általuk képviselt tagönkomtányzatok
lakosságszámának egyharmadát.
A döntéshozatal módja: nyila név szerinti szavazás.

A minősített többséghez legalább 10 tag igen szavazata szükséges, amennyiben az eléri, az
összes szavazat több, mint felét és az általuk képviselt tagönkennányzatok lakesságszámánek
felét. Minősített többség szükséges a 8.1, d.) pentjában meghatározná esetben.

Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést a megismétlendé ülés napjától számítntt 8
napen túl, de 30 napon belül kell megtartani,

A Társulási Tanács működésének részletes szabályozására Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) készül.
A Társulási Tanács határnaatei s meg nem jelent tágekra is kötelező érvényűek,
8.6. Az elnök, elelnöktfök)
a.) képviseli a társulást és a Prnjektet harmadik személyekkel szemben, biróságnk és más
thÖSáng előtt,
b.) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, vezeti a, Társulási
Tanács üléseit,
a,) gnndeskedik a társulás éves mérlegének, vegyenkimutatásának, költségvetésének,
beszámolójának, valamint e gazdálkndás első féléves, és háremet-egyed éves helyzetéről szóló
tájékoztató elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről,
cl.) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,

e,) ellátja nilnciazon feladatekat, melyeket a Társulási Tanács számára előírt,
f,) a támogatási szerződést és a Prej ekttel kapcsolatos egyéb szerződéseket és azek
módosításait a társulás nevében a Társulási Tanács felhatalmazása, (sürgős esetben utól-ages
jóváhagyása) alapján aláírja, a, Projekttel kapesnlatban megkötött szerződések módosításainak
Társulási Tartása általi (utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a
módnsítás az Áht. szerinti kötelezettségvállalással jár,
g,) képviseli a társulást a közbeszerzési elj árás felysinatában,

h,) intézkedik a társulás Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele
iránt,
i.) a társulás mérlegét és a gazdálkodás egyéb— dokumentumait a tagönkennányzatok számára
elérhetővé teszi,

j,) a társulás elerni költségvetését jóváhagyja,
k.) saját hatáskörben megköti a társulás működésével kapeselatns szerződéseket.
Az elnök (alelnök) megbízatása megszűnik;
a,) polgármesteri tisztségének megszűnésével,
b.) a Társulási Tanács által történt visszahívással,

c,) megválasztása időtartamának lej áratával,
d,) elhaláluzásával,
e.) lemnntlásával,

Az elnök feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondesságga] köteles eljárni. A
kötelezettsége megszegésével ekezett kárért a pelgári jog szabályai szerint felel.
Az elnök, alelnök bármiker lemondhat tisztségéről, melyet a Társulási Tanács ülésén, vagy
írásban jelenthet be. A lemaradás nem függ a Társulási Tanács elfogadásától. Az elnök-és
amennyiben csak egy alelnök van megválasztva az alelnök-az új elnök (alelnök)

megválasztásáig terjedő időben köteles a megbízatásával járó felaáatait
lemondása az alelnök mogbízatását nem érinti.

ellátni.

Az

elnök

A társulás alelnöMei) ax elnök, munkáját segíti(k)a;t általa meghatározott körben,
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettosíti(k) a képviselotro vonatkozó szabályok
szerint. A helyettesítési sorrend több alelnök esetén megválasztásuk időbeli sorrendjéhcz

igazodik.
9. A társuláa tevékenysége

9.1. A társulás a társuláai tagok területén és tulajdonában lévő hulladéklerakó telepek
(szeméttelepek) rekultivációs munkáinak előkészítésére és megvalósítására alakul;
az_ A rokultiváoióo munka előkészítéai ég megvalósítási költségeihez pályázati
forrásokat kiván igénybe venni, melyhez szükségos pályázati programok
előkészítése és összeállítása.
9.3. A rekultivációs munkák megvalósítását követően az illetékes hatóságok által előírt
ellenőrzési rendszer működtetése.
94. A társulás vagyonának kezelése, amennyiben a társulás müködési ideig alatt vagyon
keletkezik.

95; A társuláo alaptevékenysége
Sxakágazati bosorolása
382100 Nem VBSZÉlYES hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Kományzati funkció:

(31 1 130

Önkonnányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

(141170
051040
05 1080

igazgatási továkonységa
Az állami vagyonnal való gaxdálkodásaal kapcsolatos feladatok
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gaxdálkodásí, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Műszaki vizsgálat, elemés
Nem vesiélyos hulladék kezeléso, ártalmatlanítása
Hulladék fúrahasznositása

(352030

Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

053020
0661310
081010

Szennyezödésmentosítési tovékon'ységek
Zöldterület—kemia
Sportüg'yok igazgatása

013340
013359
013360

9.6. A táxsuláa vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
10; A társulás működési ideje

A társulás határozatlan időre, de legalább a. KEÖP pályázat keretében megvalómüó
Projekt fonntartási időszakának végéig áll fenn.

11. A társulás költségviseléaa
lLl. A társulás működési ideje alatt felmerülő költségtételek:

1 LLL Általános ,, müködési jellegű —— költségek
11.12, A hulladékrekultivációs pre—gram megvalósításának költségei:
1 1.1 3.1.

A pályáaati pragam előkészítési költségei;

ll_lt2.2.

A pályázati prugram megvalósítási költségei;

11.123. A rakultivált tennetek fenntartási költségei, melyet a terület tulajdnnas
önkertnányzatak költségvetési karatükön belül biztusítanak az utógaadozás
ideje alatt,
Ill.?) Ant—annyiban a társulás működési ideje alatt felmerülő költségtétalek (l Ill ,l._
11.12.) taldntetébeu a tagönkomtányzat ismételt felhívásra sem teljesíti a Társulási
Tanács határozatában
foglalta vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségait, a
társulás a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő
tagönkunnáuyzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alagzjan
beszedési megbízás benyújtását-ajtagosult. A felhatahnazó levél mintáját a 2. melléklet
tartalmazza. A tagönkurmáuyzatok köte—lesek 2014. december 31. napjáig a társulás
résaém a felhatalmazó levél számlavezető hítelintézatük aláírásával ellátott agy eredeti
példányát átadtu. Új belépö tagok az inkasszó nyilvántartásba vételéről a tagfelvételről
szóló értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napun belül kötalesak gundoskodni, és

annak eredeti példányát a társulás részére átadni.

112, A társulás működési ideje alatt felmerülő költségeket a társulás tagjai vlsalik. Az.
egyes tagakta konkrétan maghatárazható költségeket a adott tag vise-li,— A
tagönkonnányzatok az általánas működési jellegű költségeket saját
költségvetésükböl, lakasaágszám—arányosan biztasítjak társulási tagdíj fannájában.
Az éves működési célú költségvetési igényektől és az egyes tagönkürmányzatukat
terhelő bafíaetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési év
január 15. napjáig hatáxaaattal dönt. A hatátaaat alapján a Munkaszarvczat
haladéktalanul írásban értesíti a tagönkunnányzatukat aa ádött évi k*őtalaző
baűzatésakröl és annak esedékességéről.

Ha A táxsulás müködéai ideje alatt évente az államháztartási jagazabályok alapján
elfugacláara kerülő költségvetés alapján működik. Az elözö éves költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámuló és az éves mérleg elfogatláaáról a Társulási Tanács
az államháztartási jogszabályukban maghatározott időben dönt. A magalakuláa évére
szálú költségvetést a társulás alakuló ülésén kerül elfagadásra.
12. A társulás gazdálkodása

A társulás működése során a költségvetési saarvek gazdálkudására vanatkuzó szabályukat
kell alkalmami. Gazdálkudására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásra szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIL3L)
Korm rendelet szabályait kell alkalmazni.
13, A társulásnak átadutt vagyun

A Társulás taglal a Társulás részére külön vagyam nem adnak át.

14. Számviteli rend

A társulás Számviteli rendját az SZMSZ szabályozza,
15— A társulás ellenőrzése

líl. A. társulást a tagönkormányzatok képviselö-testületei és közgyűlése célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrzik.

152. A működésről az elnök évente köteles beszámolni a Társulási Tanácsnak. Abban az
esetben, ha a Társulási Tanács nem fogadja el a beszámolót, eeeti ellenőrző bizottságot
állíthat fel. A bizottság 60 napon belül köteles lefolytatni, a vizsgálatot és jelentései a,
Társulási, Tanács elé terjeszteni. A szabálytalarrságok megszüntetéséről az elnök; vagy a
Társulási Tanács által esetileg kijelölt személy kötelee gondoskodni 30 napon belül, és a

megtett intézkedésekről, azok eredményeiről tájékeztatja a Társulási Tarrácsot annak
soron következő ülésén,
153, A polgármesterek kötelesek évente egyszer a képviselő—testületüknek, közgyűlésnek
beszámolni a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulás céljának
előrehaladásáról.

154. A társulás a belső ellenőrzést a költségvetési szervek belsö kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011l (XII.al.) Korm.rendelet szerint, külön megállapodás
alapján működteti, amelyről az elnök évente beezámol a Társulási Tanácsnak,
16. Kiváláe a társulásból

161. A társulás tagja a társulás működési ideje alatt a tagságát csak úgy szüntetheti meg,
hogy azzal nem veszélyeztetheti a társulás alapvető céljainak megvalósitását,
figyelembe véve a hulladéklerakó telepek relmltiváeiós programjának
megvalósítására szóló pályázati felhívásíok)ban foglalt feltételeket is. Nyertes
pályázat esetén bármely tag kiválása esetén a társulásnak okozott anyagi hátrányt
meg kell térítenie. A kiváló tag köteles továbbá e kiválása'íg terjedő időre jutó
tagdíjat és esetleges egyéb fizetési kötelezettségek—et teljesíteni.
16.12. A társulásból történő kiválásról — ha törvény eltérően nem rendelkezik — legalább hat
hónappal korábban, a mgönkonnányzat képviselő-testülete, közgyűlése minősített

többséggel meghozott határozatával kell dönteni. A kiválás időpontját tartalmazo
határozatról a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.
17. Tagkizárás

17.1. Amennyiben valamelyik tagönkonnányzat nem teljesiti a társulási megállapodásból,
a Társulási Tanács határozatából, 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 teljeeíte'set,
% elnök jogosult kétszer írásban, az adott kötelezetlságszegés jellegére tekintettel
megállapított határidő tűzésével felszólítom a tagönkormányzatot a teljesítésre.
172 A I'll. Pontban meghatározott esetben a Társulási Tanács minősített többséggel
dönthet a tegönkormányzat társulásból való kizárásáról a határozatában megállapított
nappal, A kizárás legkorábban a határozathozatalt követő napra szólhat,
17 ,3.A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a kiválás jogkövetkeményeivel.
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18. Csatlakozás a társuláshoz

181. A csatlakozni kivánó önkonnányzatok képviselő—testületének minősített többséggel
hozott
határozata szükséges a csatlakozási kérelem benyújtásához. A kérelem
tartalmazza a csatlakozni kívánó önkormányzat nevet, székhelyét, a képviselőstestületi

határozatot a társulásba való belépésről, valamint arról, hogy a képviselő—testület vállalja a
jelen társulási megállapodás betartását, a társulás céljainak elfogadását? továbbá hogy
biztosítja e Projekt megvalósítása kapcsán rá eső, esetlegesen felmerülő költségek
viselését A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselö-tesbltletének a döntést w ha
törvény eltérően nem rendelkeeik *— a kérelmezett csatlakozási időpontot legalább hat
hónappal megelőzően kell meghomia, A ket-elemek es a képvieelöetestületi határozatnak
te;;tslmaznie kell a fentieknek megfelelően a kétehnezett esatlakoeási időpontot.
182. A kérelmet az elnökhöz kell címezni.

l3.3 Az, elnök összehívja a Társulási Tanácsot a kérelem megvitatása céljából a kérelem
benyújtásától számított 60 napon belül. A Társulási Tanács e kétehnet véleményezi. A
tagonkonnányeatok képviselő—testületei; közgyűlése a tanácsi vélemény meghozatalát
követő 60 napon belül külön-külön minősített többséggel meghozott határozattal döntenek
a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

ISA Ha bármely tagonkonnányeat képviselő-testülete, közgyűlése elutasító határozatot
hoz, a kérelem elutasítottnak tekintendő.

185. A, társuláshoz való csatlakozáshoz seükseges a KÉGP Irányító Hatóság előzetes
írásbeli hozzájárulása. A homájámlás-lehetőség szerint— e tagönkonnányzatok döntését
megelőzően szerzettdő be.
19.

A társulás megszűnése, a társulási megállapodás módosítása

1941. A Társulás megszűnik:
a.) ha törvényben, meghatározoü megszűnési feltétel következik be,
b.) ha a tagonkonnányzatok a 192! ponmak megfelelő döntést hoznak,
el) a törvény erejénél fogva,
de) ha a bíróság jogerős döntése így rendelkezik,

192 Bármelyik tagönkoonányzat képviselo—testülete, kösgyűlése minősített többséggel
meghozott határozatával kezdeményexlteti, hogy e tegönkotmányzatok határozzanak a
társulás megszüntetéséről. A kezdeményezést valamennyi tagönkormányzstnok meg kell

küldeni, es meg kell benne jelölni a megszüntetés javasolt napját. A tagonkonnánysatok e
kezdeményezésről a kézbesítéstől számított 60 napon belül kötelesek dönteni. A társulás
megszüntetéséhez valamennyi tagönkonnányzet minősített többséggel meghozott
határozata szükséges.

19.33 Tagönkonnányzatok rögzítik, hogy a Projekt fenntartási idejének végéig a társulást
nem szüntetik meg.
19.4- A társulás megszűnése esetén e tagönkorrnányzatok kötelesek egymással elszámolni.
A kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a tagönkormányzetok között a
tulajdoni hányadok arányában oszlik meg. A tegönkonnányzat által esetlegesen a
társulásba bevitt vagyont a tagönkonnányzatnak kell kiadni, a bevitt vagyott
vagyonnövekményét a tagonkomtányzatok köxött a tulajdoni hányadok arányában kell
megosztani.
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195. Vita esetén a tagönkumányzatek a vitás kérdéseket elsősutbsn egyeztetés útján
kívánják, rendezni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes
bírósághoz

19.6.A társulási megállapadás médesitását bármelyik tagönkermányzst, az elnök és az
alelnök(ök) kezdeményezhetik. A kezdeményezést az elnökhöz kell benyújtani. Az elnök
vagy a székhelyünlmnnányzat kezdeményezését a tagönkonnányzstuknsk közvetlenül
kell megküldeni társulási tanácsi eltitexjesztés fermájában. Az elnökhöz benyújtott
kezdeményezésben a módosítási javaslatot - lehetőség szerint 4— szövegszerűen be kell
mutatni, ennek hiányában a módusítás célját kell kifejteni, A szövegszerűen benyújtutt
módosítási javaslat megtárgyalására _, amennyiben a Munkaszervezet álláspontja szerint a
módesításna'k törvényi, vagy a Prujekt oldalától felmerülő akadálya nincs" az elnök
köteles a Társulási Tanács ülését összehívni. A csak a módosítás célját meglelölö
kezdeményezés esetén — amennyiben annak törvényi, vagy a Projekt oldslátúl fennállt";
akadálya nincs — az elnök a Mmtksszervezet útján köteles a szövegszerű módusítást
kidolgozni és a Társulási Tanács elé tegezz—leult A Társulási Tanács módusítást támegató
határozata esetén a tsgönkonnányzztok köte-lesek legkésőbb 60 nepet). belül döntést huzni
a módosítási javaslatról; A Társulási Megállspedás módosításáhuz az összes
tagönkormányzat képviselő—testületének, közgyűlésének rrúnösített többséggel meghuzett
határuzats szükséges;
20. A társulás képviselete

A társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök aksdályuztatáss esetén az
alelnökök megválasztásuk időbeli sorrendje szerint meghatámzutt sea-rendben
helyettesítik az elnököt teljes jegkönelt A társulást az elnök (helyettesítés esetén az
alelnök) önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy
kézzel előírt, elűnyumott vagy nyumtztett társulási név alatt az elnök teljes nevét saját
kezűleg írja aki

21. Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Társulási Megállapudás s tugönkonnányzatok alábbi képviselő—testületi és közgyűlési

határuzats, valmint a Társulási Tanács 8/2014. (mm.) Th.sz. határozata alapján, a
törzskönyvi hejegyzes napjával lép hatályba.

Salgótatján, 2014.

Bátenyterenye Vál—es Önkermányzstának

számú képviselő testületi határezata,

Bersosberény Község Önkunnányzatának ................. számú képviselö testületi hatál—szam,
(Ezred Község Önkormányzatának
Ecseg Község Önkormányzatának

számú képviselö testületi határuzata,
számú képviselő testületi határozata!

Étes Község Önkennányzatánsk .................... számú képviselő testületi hatámzsta,

l2

Karancskeszi Község Önkarmányzatának

számú képviselö testületi határozata,

Karancs'lapujtő Község Önkományzatának .......,.............. számú képviselő testületi határozatai
Karancsság Község Önkonnányzatának . szarni: képviseiő testületi határozata,

Mátraterenye Község Önkunnányzatának
Nógrádmegyer Község Önkannányzatának . .

...... számú képviselö testületi határozata,
számú képviselö testületi határoxata!

Pásztó Város Önkormányzatának ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SZámú képviselö testületi határozata,

Salgótmján MGgyeí Júgú Várna: Önkümányzatának
Snmosköújfaíu Község Önkannányzaiának

Szalmatercs Község Önkarmányzatának

számú határozata,
,,,,,, számú képvíáelö tastületi határozata,

......számú képviselö testületi hatámzata,

Szécsény Várna Önkonnányzatának ; ........................... számú képvisalö testületi hatámzata

Nagy-Majdon Jézsef

Melnámé Gere Rita

Bátonyterenye Város Gumi—mányzat

Borsosbenány Község Önkünnányzat

palgánnestem

püigármestere

Dániel László

Moravcsik Ferenc

Cel-ed Község Önkonnányzat

Ecseg Község Önkarmáayzat

púlgánnestem

Poigármestem

Lénárt Dezső

Kurunczi István

Étes Község Önkürmányzat

Karancskeszi Község Önkmmányzat

poigármestem

palgánnestete

Sümosköi Tibor
Karanaslapujtő Község Öxikúrmányzat
palgármestere

(

Tóth Tihamér
Karancsság Község Önkormányzat
polgármcastere

Gecse László

Varhóí Gábor

Mátratereuya Község Önkormányzat

Nógrádmegyer Község Önkennányzat

polgámestm'e

pclgánnestere
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Dömsödi Gábül'

Dóra Dttó

Pásztó Város Önkormányzat

Salgótarján Megye-ai Jegű Várna Önkannányzat

pglgármestem

polgármestere

dr. Tóth László
, , ; ,
Samosköújfalu Község Önkuzmáuyzat

,

Takács Tamás
Szalmatercs Község Önkünnányzat

palgármestere

polgármestere

Stayer László

Szécsény Vál-ús Önkannányzat
polgánnestere

14

, számú melléklet a Társulási Megállapüdáshoz — :: Tagönkamányzatok ígkasságszáma és szavazafszámcz

Bátonytércnye !

;

'

2 Bümcsberény

13 08 ,

13 133

16

5364,

977

1

3 Cered

1 127

' 1 142

1

4 Écseg

1212

1 1198

ki;

5 Étes

1427

1415

2

6 Karancskeszí

1 912

1 911

2

7 Karancslapujtő

2 701

2 739

3

s Karánasáág

1263

1 269

2

? Mátraterenye

; 1 850

1 866

2

10 Nógrádmegyer

1 713

1 719

2

13 Pásztó

9 341

9 454

11

38 046

38 422

46

2 301

2 331

3

480

490

6 012

6 027

33 360

* 54 094

12 Salgótarján
13 Sümoskőújfaiu
14 Szahaatercs
15 Szécsény
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_
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2; számú melléklet a Társulási Megállapadáshoz w Felhatalmazá levél bassgdési megbízáshw

FELHATALMAZÓ LEVÉL
Alulírott

....... ,

mint

Önkormányzat (székhely: ........................................................................ _. ........) polgármestere,
aláírásra jogosult képviselője (továbbiakban: Számlatulajdünes) megbímm a számlavezető
Bal-ikai, hogy a nála vexetett
......................

számú számla terhére a ,,Kelet—

Nógrádi Hulladékrekultiváeiós Társúásw nevü önkürmányzatl társulás működésével és a
Társulási Megállapodásban megjelölt, az általa megvalóaítandö projekttel, valaminta társ—állási
tagdíjakkal kapcmlatüs, az alább megnevezetg Kedvezményezett által benyújmtt besxedégí
megbízása—k teljesítésére az alábbi feltételekkel:
Számlannajdonos magnavezése
Számlamlaj (101105 számlaszáma

Keávezménygzett megnevezése _ ,
Kedvezményezett szánúaszáma

;

Kelet-Nógrádi Hulladékrekultiváeíós Társulás
1 1741000—15764106 _ ,

A felhatalmazás visszavonásig érvényes; A visszavanáshúz a Kedvezményezett írásljeli
hozzáj árulása szükségaa
A beszedési megbízáshüz a Kedveményezett köteles csamIni a ásatási kötelezettséget
megállapító társulási tanácsi határozatot.

Száxnlatulajdonos
Fantieke—t, mint a Szánúamlajdnnos szánüavegető hitelintézete nyilvántartásba vettük.

Kelt

........................., 291 ..................
4 — aennneng'vnuu.v.nu.......uuu...";...uununfnbuw

Számlavezető hitelintézet
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KeleteNógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Társulási Megállapodásának
7. számú mődosítása

A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultiváeiós Társulás 'tagönkormányeatai a Társulás Társulási
Megállapodását a Társulási Tanács 83014. GKM.) Tesz, határozatával az alábbiak szerint
módosítják:

1.
A Táreulási Megállapodás ?. oontjánek %Szervezeti rendszer" megnevezésű bekezdése
kiegészül az alábbiakkal:
34. Projekt Menedzsment Szervezet"

El
A Társulási Megállapodás 7, pontjának második bekezdésének ,,8.1. pontban foglaltak"
szövegrésze helyébe a ,,8.1 pont b.) alpontjában foglaltak" szövegrész lép.
3.
A Társulási Megállapodás 7. pontja második bekezdése negyedik mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,gEgyéb nyilatkozatuk megtételére az elnok jogosult."
4.

A Társulási Megállapodás 7.6l pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép;

,?Az Áht 27 § (4) bekezdés szerinti a, Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, tineosetrozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Salgótarján
Megyei Jogú Város: Önkonnányzata által alapított Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(3100 Selgótetjáo Kassai sor 2.) látja el"
5.

A Társulási Megállapodás 3.1 pontja kiegészül az alábbi p.) alponttal:

up.) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Társulási Tanács által elfogadott Közbeszerzéei
Szabályzat alapján Döntéshozó Testületként az ajánlatkérői feladatok elláte'lse.M
6,

A Társulási Megállapodás 8.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási Tanács az üléseit szükség seetiot, de évente legalább hat alkalommal az általa
meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartja."?

7,

A Társulási Megállapodás 8.6. pontjának ii) alpontja kiegészül az elábbivel:

,,a Projekttel kapcsolatban megkötött szerződések módosításainak Társulási Tanáee általi (utolagos)

jóváhagyása kizárólag ebben az esetben ezükséges ha a módosítás az Áht, szerinti
kötelezettségvállalással'át
Jat
Sa
A Társulási Megállapodás 11 1.3 alpontjának második mondata hatályát veszti negyedik
mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,A tegöoleormányzetok kotelesek eme december 31. napjáig a társulás részére e felhatalmazó levél
számlavezető hitelintézetek aláírásával ellátott egy eredeti példányát átadni." A Társuláei
Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen módosítás L melléklete lép,

R

A Társulási Megállapüdás 2. melléklete helyébe jelen módosítás 2. mellékletaa lép.

10,
A Társulási Megállapúdás jelen módasítással nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak,

11.

Jelen módosítás a tagönkonnányzatok alábbi képvisalö-testületi és közgyűlési hámozatai,

valamint a Társulási Tanács 312014. (IXJDJ Th.sz. határüzata alapján, a törzskönyvi bejegyzés

napjával lép hatályba

Salgótaxjág, 2014.

Határezatok:
Bátünytéren'ye Város Önkonnányzatának

. számú képviselő—testületi határüzata,

Barsasberény Község Önkcrmányzatának

számú képviselö-testületi hatál-exam,

(Életed Község Önkgnnányzatának

............................ számú képviselő—testületi határozata,

Ecseg Község Önkúrmányzatának

számú képviselö—testületi határozata,

Btes Község Önknrmányzatának

........ számú képviselőwtestületí határozata,

Karancskeszi Község Önkmnányzatának . , .

számú képviselö—testületi határozata

Karancslapujtö Kömség Önkannányxatának ;. ,,,,,,,,

számú képviselö-tastületi határozata,

Karancsság Község Önkannányzatának ..................... mszámú képviselő,;testületi határozata,
Mátraterenye Község Önkormányzatának .....................számú képviselö—testületi hatál-exam;

Nögrádmegyer Község Önkermányzatának ,, .

Pásztó Várt—s Önkünnányzatának

számú képviselő—testületi határ—mata,

lllll§......... számú képvisglö-testületi hatál-naaa,

Salgótaxján Megyá legű Város Önkannányzatának ................................... számú határuzata,
Sümasköűj falu Község Önkmnányzatának ................. számú képviselő—testületi határazata,
Szalmatgrcs Község Önkürmányzatának .......................SÉámü képvigelö-testületi határozata,

Szécsény Vírus Önkannányzatának ...............4...............számú képviselő-tegtületi határozata

Nagy-Maldonjazwf ....................................MolnámeüereRIta............
Eátonytemnye Város Önkonnányzat
pnlgármesmre

Bmsosberény Köxség Önkennányzat
polgármestere

Dániel László

Moravcsik Ferenc

(Életed Köxség Onknnnányzat

Ecseg Község Önknmányzat

pnlgáfrnnstere

pnlgánnestem

,; LénárEDezső
Éltes Község Bakai—mányzat
polgármestere

Kumnczi István
Karancskeszí Község Önknrmányzat
pülgánnestexe

SomnskőiTilgor

Tóth Tihamér

Karancslapujtö Község Önknnnányzat

Karancsság Község Önknnnányzat

pclgármestnre

púlgánnestm'e

;

Gecse Lásgló

Verbái Gábor

Mátraterenye Község Önknrmányaat

Nógrádmegyer Község Önkormányzat

pelgánneatere

pülgálmestöre

Dümsödi Gábnr

Dóra Ottó

Págztó Város Önkünnányzat

Salgótmján Megyei Ingú Várna Önkormányzata

pnlgánnestere

pelgármestern

dr. Tóth László

* TakácsTmnás

Snmnskőújfalu [ifi—iség Önkormányzat

Szalmatercs Község Önknrmányzat

pnlgármestere

pnlgánnestere

Stayer László

Szécsény Vál—ng Önknnnányzat
pnlgármestere

L melléklet

(a Társulási Megállapüdás 1. számú, melléklete)

1 Bátonyterenye

13008

2 Borsosberény

964

13133

16

977

1

3 Cercd

1127

1142

l

4 Ecseg

1212

1198

1

s Etes

1427

1416

2

6 Karancskeszi

1912

1911

2

7 Karancslapujtö

2701

2739

3

1263

1269

2

1850

1866

2

10 Nógrádmegycr
11 Pásztó
12 Salgótaxján

1716
9341
38046

1719
9454
38422

3
11
46

13 Someskőújfalu

2331

2331

3

489

490

1

6912

6027

7

33350

' 34094

:; Karancsság
9 Mátraterenye

14 Szahnatercs
15 Szécsény

ÖSSZESEN

'

100

2, melléklet
(a Társulási Megállapodás 2. számú melléklete)

FÉLHATALMAZÓ LEVÉL
Alulírott

Önkormányzat

..........,

min);

................._

(székhelye.; ........................................................................._ ......)

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

polgármestere,

aláírásra jogesult képviselője (tevábbíakban: Szánúamláidones) megbízom a ezánüaveeetö
. ........................... ,.......................................................................... Bankot, hegy a nála vezetett
számú számla terhére a HKelet-Nőgrádi

Hulladékrekultiváeíóe Társulás" nevű önkormányzati táxsulás működésével és a Társulási
Megállapodásban megjelölt, aze általa megvalósítandó projekttel, valamint a társulási tagdíjakkal
kapcsolatos, az alább megnevezett Kedveme'nyezeü által, benyújtett beszedési megbízások
teljesítésére az alábbi feltételekkel:

Számlatulajdenos megnevezése ,
Száinlaáulajdonos számlaszáma
Kedvezményeeett megneveeese
Kedveményezetl számlaszáma

_
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultiváeióe Táreulás
, 11741000—15764106

A felhatalmazás vísszavenásig érvényes. A visszavonáshez e Kedvemányezett írásbeli hezzájárulása
szükséges.
A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezett köteles eseteim a üzetási kötelezettséget megállapítá
társuláeí tanácsi határezatet,

Számlamlajdenes
Fentieket, mint a Számlatulejdonos áeámlavezetá hítelíntézete nyilvántartásba vettük;
Kelt: ................... _ ............ , ZÚLM .............

Számlavezető hitelinte'eel

