
12/2014, Karanesság Köxségi Önkarmányzat

Képviselő-testüíetének 2014. december 1l-én

megtartott üiélének jegyzőkönyve.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkonnányttat Képviselő-testületének 2014. december 11-i

ülésérőlt

Jelen vannak: Tóth Tihamér palgármestet

Tőzsér Dezső alpolgáxmester

Berki András képviselő

Dr.Brumáx Mihály képvigelő

Hajdara Kaland képviselö

Hurváth Zültán képviselő

Kászi Richárd képviselő

Meghivnttként: Köröskényi Péterjegyzö

Csonka Melinda RNÖ elnöke

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja, hegy

hagy az ülés össfzehivása szabálygzerűen förtéfltí a képviselőatestületi ülés határazatképes,

mivel a Képviselő- test'úletböl mindenki jelt-,a van. Jegyzőkönyv hitelesítönek Hajdara

Kaland é$ Kásgi Richárd képviselőket; javaselja kijelölni és előtexjeazti az ülés napirendjét.

Az ülés—. napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testület

tagjai egyhangúlag elfügadj ák.

Az, ülés napirendje:

l.! Szociális célú u'izifa támogatás haalyi szabályairól 336115 rendelet megalkütása

2./ GZAranymez—ő Kft kémhne

3.1'Keiet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Magállapodás íszámú

módúsítása

4./ Kekit-Nógrád Térségi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapüdág Gszámú

módosítása

S.! Egyabek

l-lm1á1L.clű tűzifa táma ama hel  
, m szabál aíról 321616 rendelem, iktatása

Élőtezj333115: Tóth Tihamér polgármester

A palgánnester ismerteti, hegy a steciális célú tüzifa vásárlásáhúz kapcsolódó kiegésxítő

támsgatásáról szóló 46/20'1 4, (IXÖZS.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyüjtcatt be az

önkannányzat a Magyar Allamkinestámn keresztüli Karancsság Község Önkcnnányzata a

központi számított adattak alapján nyújtotta be igényét. A Belügyminisztérium 46/2014.

(IXZSJ BM rendelete alapján az őnkmmányzat 4.650300; Pt ö5szegű támngatást nyert,

mely 213 m3 keménylombos tűzifa stétosztását teszi lehetővé. A BM rendelet alapján helyi

rendeletet kell alkotni a szeciáiis célú tűzifa juttatatás fbltéteieiről. Rásznruitság

megállapításának és a kiosztás! módjának rendjére, elkészítés-re került a rendelet tervezett

A Kép—viselő—testület az előterjesztést áttekintését követően egyhangú 6 igen és 1 nem

sgavazattal az alábbi rendeletet alkotja:



Karancsság Község Önknrmányzata Képviselő—testületének

652014. , LIZ; önkormán zati rendelüte

a. szaciális célú 'zifa támegatás helyi szabályairól.

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 

21 (3.2. Aranymező Kfi; kérelme

Élőterjesztü: Tóth Tihamér púlgármester

A polgánnester ismerteti aGZ Aranymező Kft kérelmét. A, Kft. megvásárolta a Karancssági

Új majúr ingatlanait a kürábbi tulaj dgncstől. A kérelem szerint a terület bittekvédelme

érdekében a telep felé és a környező gazdálküdók birtokai felé vezető gazdasági út mellett

levő portás épület mellett samrnpó elhelyezését tervezik. 24 órás pnrtaszolgálat kerülne

bevazctésre. Az említett gazdasági út az önkunnányzat tulajdona és ehhez kérik a

húzzájámlást.

A szóbeli tájékeztató után több képviselő a tervezett intézkedéssel egyetért és támogatja

a megvalósítást.

Ezt követően követően a Képviselő—testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot

hozza:

Karancszág Község Önkormányzat Képviselő—testületének

39/2014l XIIJI. azámű határazata

Karancszág Község nkútmányzat Képviselő—temülete 3

egyetért azzal és húzzáj árul, hagy a kémlnmző az. Aranymező lift

( Budapes , Rottenbiller utca 31.) tudajdonában levő a Karancssági Új májat

területe és környező gazdálkodók binakaínak birtokvédelme érdzkében a

teizp felé vezető önkümányzati tulajdonú 042/1 földút mellett levő

portás épület vonalában semmpó kerüljön elhelyezésre 24 órás portasznlgálat

fenntartása mellett

Kazancsság Község Önlwnnányzat Kégúselőatestülete felkéri a piálgámmslart,

hogy a döntésről a kérelmezőt értesítsz.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: pelgámlester

3.1'Kelcthó : v. ád TéISÉ—f ?

módúsitása

Előterjesztő: palgánnzste—r

     lazák , azúálkodásfrarmsás Társulási Ma , ala-odás íszámú

A Kelet-Nógrád Térségi Hmladékgazdállmdási Társulás 28í2014/XI. iii./lez hatámzatával

hagyta jóvá a Társulási Megállapodásának 5. számú módasitását , melynek hatályba lépése

előtt minden tagönkünnányzamak minősített többséggel hazait döntése szükséges, azért kell a

tagönkermányzatok képviselö—testületeinek, hogy a Megállapcidás módosítását a 2015_január

li-ig jóvá kell hagyni.

A SZÓbÉ—li előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyharigú igen szavazással az alábbi

hatámzatat húzza:

D
J



Karancsság Kiízség Önkormányzat Képviselő—testületének

40/2014. , LI1. számú határuzata

a Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdálkudási Társulás

Társulási Magállapodásának 5. számú módusitása

  

I. Karancsság Község Önkunuáuyzat Képviselő-testülete a Kslat—Nógrád Térségi

Hulladékgaadálkudási Társulás Társulási Magállapodásáuak 5. számú módosítását

megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza

a polgármestert a Társulási Megállapodás 5 . számú módosításának és az ahhoz csatult

egységes szerkaaatbs foglalt dukuruentmn aláírására.

Határidő: aauunal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

2. Karauasság Község Önkormányzat Kápviselö-tcstülats felkéri a pulgármastart,

hagy a döntésről a munkaszarvezati feladatukat ellátó Salgótarján Megyei Iugú Varus

Pulgármestari Hivatalát m jalan határozat megküldésével —— legkésőbb 2015. január 9—ig

értesítse,

Határidő: 20 15. január 9,

    

Felelős: Tóth Tihamér pulgármester

4! Kelt-Nu: ád Tétsé 1, MúldakultivácíósT árul-ási Maállam.-,. S-SZámÚ

móduaitása

Előtsxjesztőt polgármustar

/ Előtsrjasztés ajegyzőkönyvhöz: csatolva/'

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Kelet—Nógrádi Hulladékrakultivációa

Társulás Társulási Tanácsüléséu megtárgyalásra került a társulási magállapudás módosítása.

A magállapudás módusítása a Társulás minden tagiának képviselő—testülete által minősített

többséggel hurut: határusattal történő elfogadását követően lép hatályba A döntést 60 napon

belül kell meghozni? legkésőbb ?.Olíjauuár fél—ig.

A szóbeli előterjesztést kövatőeu a Képviselő-testület '? egyhangú igen szavazással az alábbi

határozatot huzza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselőütestületének

41/2014, .11. számú határozata

a Kelet-Nógrád Térségi Hullaáékrakultívációs Társulás

Társulási Magállapudásának 8. számú módosítása

  

1. Karaucaság Község Önkürmányzat Képviselő-testülete a Kelet—Nógrád Térségi

Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásnak 8. számú módosítását

megtárgyalta; és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza



a paígánnestert a Társulási Megállapúdás 8. számú módúsitásának és az ahhez csatelt

egységes szerkezetbe fcglalt dokumannmú aláírására.

Hatáúdö: azgnnal

Felelős: Tóth Tihamér pulgánnester

2, Karám—aság Község Önkormányzat Képviselő—testülete: felkéri a 1301gármestem

hagy a döntésről a munkaszervezeü feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jagú Véres

Polgármesteri Hivatalát mjelen határüzat megküldésével *— legkésőbb 2015 , január Mg

értesítse.

Határidő: 2015 január 9.

Felelős: Tóth Tihamér pülgát'mester

S.! Egy:ebek

A polgármester javasoíja, hogy a közelgő kaxácsnnyi ünnepek alkalmából a 65 év feketti

laküsck részére 1500.Ft ááá—kü alapvetö élelmiszereket tartalmazó csomag kerüljön kiosztásra.

A testület azzal egyetért és a, képviselők vállalják a kiúsztást a palgármesterrel egyeztetett

időpontban.

    

§ ; * í : yik f?
Wuáígk Má ! Vf

Tóth Tihamér ' KöröskérfyiPéter

polgármester jegyző

_6434

Égííííara Roland Kászi kiabál-d

jthitÉI—ÉSit-Ö
jkvhitelesítö



Karancsság Község Poigármesterétől

MEGI—iivó

Magyamrszág helyi önkermányzatairói 52616 201 Lévi CLMDíxörvény 44—459§ —ai alapján

Karanesság Község Önkemtxánygat Képviselő-testmetét

   

összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme

3163.Karancsság, Kessuth út 64.32ám

Napirendi javaslat

l.! Smeiálig célú tüzifa támúgatás helyi seabályaírói szóló rendelet megalkotása

Előtexjesztö: Tóth Tihamér pelgánnester

Zn/ G.Z,Aranymező Kft kérelme

Elötexjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3./ KeletvNógrád Térségi Hulladékgazdálkedási Társulás Társuiásí Megállapodás Söszámú

módosítása

Elöterjesztő: pelgármester

4./ Kelet-Nógrád Térségi Huíladékrekútivációs Társulás Társulási Megáliegaodás 8.számú

módesítása

Élőtexjesztö: Tóth Tihamér pülgánnester

S.! Egyebek

Előterjesztő: Tóth, Tihamér pelgármester

Karancsság, 2014, december 4.

fux? _ x
§ Dj); XÉIR * —-,Á $$$ ámú—MMM ,

óth Tiha§r "k

 

polgármester !



mi);

Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2014 december ifi , v-én megmar;

testületi ülésén megielemekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor poigármester

Berki András képviselő

DL Brumár Mihály képviselő

Hajdani Roland képviselö

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő

Tőzsér Dezső képviselő

 

Köröskényí Péter jegyző  Csonka Melinda RNÖ elnöke



Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének

 

a szociális nélú tűzifa támogatás [helyi erabályairól

Karenoseág Költség Önkormányzat Képviselő—testülete a szociális igazgatásról és seeoiálís

ellátásokról szóló 1993. évi; III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján

Magyatotsrág Alaptörvenye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(l) A helyi önkonnányzetok enociális célú tüzifevásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

támogatásról szóló 46/2014(IX25) BM rendelet alapÉán a központi költeégvetée szociális

tűzífevásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Karanosság Község

Önkonnányzat testére

(3) A rendelet célja, hogy Karanesság településen élők részére támogatást nyújtson szociális

rászorultság alapján§ meghatározza a temészetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás?

egyszeri juttatás jogoeultságil igénylési, odaítélési feltételeit.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Karanosság közigazgatási területen élewítelsgerűen lakó,

valamint lakóhellyel, tartozkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvényben meghatározottaknt kell

érteni.

2—§

(1) A kepviselo—testület a rendelkezésére álló keret mértékeig a rászomlókat vissza nem

térítendő temészetbeni támogatásként 1 m3 szociális tüzife támogatásban részesíti.

(2)Szoeiálís rászorultság szempontjából előnyt élvez az a kérelmező, aki 'a szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) sztorim aktív korúak ellátására

vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(33141 tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások szárnátél.

3t§

(l) Atárnogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális tüeifára való

jogosultságról a polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a

tüzifa kiszállításáról.



(2) A kérelmet 201 i január S—íg lehet benyújtani a Ságúj falni, Közös Önkúrmányzatí Hivatal

Karancssági Kírendaltgégén (3161 Karancsság; Kossuth út 643

(3) A tüzifa átvételét a jugosult aláírásával átvételi aligmarvényen igazolja

(4) A tüzifa szállításából származó költségek az önkermányzamt terhelik.

4a§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba? és 2015. február 16, napján hatályát

veszti.

Karancsság, Bükk decembar 11.

Tóth Tihamér Köröskényi Péter

pülgármaster jegyző

Kihirdetve:

Karancsság, 20150, december 12,

Körösliényí Péter

jegyxő



,, Tervozot"

Karsnosság Község Önkormányzat Képvisolö-tostüloténok

12014. _ ' . önkormán zati rendelete

a szociális célú tüzifs. támogatás helyi ssabálysiról

  

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete; a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993, évi 111. törvény 26. §-ábarr kapott felhatalmazás alapján

Magyarország Alat—törvényes 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatár—%m feladatkörében

oljárva a következőket rendeli el:

1.§

(l) A helyi önkonnányzstok szociális célú tűztfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

támogatásról szóló 46/2014i(IX_?—.5) BM rendelet alapján a központi költségvstés szociális

tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Karanosság Község

Önkonnányzat résxére.

(2) A rendelet célja, hogy Ksranosság településen élők részére támogatást nyújtson szociális

rászorultság alapján, meghatár-oszta s tonnászetben nyújtott. szociális oélú tüzifa támogatás,

egyszeri juttatás jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területén életvitelszerűen lakó;

valmnint lakóhellyel; tartózkodási hellyel ronclolltozö államgolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1533. évi IIL törvényben moghatározottskat kell

érteni,

2— §

(l) A képviselő-testület a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat vissza nem

térítendő tonnászotboni támogatásként 313 szociális tűsifa támogatásban részesíti;

(2)Szociális rászorultság szempontjából olőuyt élvez az s kérelmsső, aki a szociális

ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására,

vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult,

(3) A tüzifs támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egyjogosultnak állapítható meg,

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3—§

(l) A támogatás mogállauítása iránti eljárás kérelemre indul., a szociális tűzifára való

jogosultságról a polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a

tüzífo kiszállításáról.

(2) A kérelmet 2015. január S-vig lehet benyújtani a Ságújfaltú Közös Önkormányzati Hivatal

Karanossági Kirendeltségén (Slől Karanosság, Kossuth út 64l)

(3) A tűzifs átvételét ajogosult aláírásával átvételi olismsrvényoo igazoljs.

(4) A tűzifát srállításából soánnszö költségek az önkonnányzstot terhelik



4,§

E rendelet a kihirdetését követő nalam lép hatályba, és 2015. február 16. napján hatályát

Veszti.

Karancsság, ZOEL december

Tóth Tihamér Köröskényi Péter

pulgármester jegyző

Kíhírdawe:

Karancsság, 2014. december

Köröskényi Péter

jegyző



INDOKLDÁS

a Szaciáíís célú nizifa támagatás helyi szabályairól szóló

f2014.(X1L ;) öakünnányzatí rendelethez

1,§—hoz

A belügyminiszter a települési önkormányzatnk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

kapcsolódó ldegészítő támagatásáról szóló 46/2014.(IX.25,) BM. rendelete lehetőséget ad az

önkormányzatnak, hagy a, tüxelőként hasmálható fa beszarzéséhez támogatást vegyen

igénybe.

A támügatatt temészetbem juttatás jegasultság feltételeit az önkonnányzat képviselő—

testülete rendeletben köteles szabálynzrú. Ajavaslat szerint a szaeiálisan rászorulók részére a

téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításáhaz temészetbení ellátás formájában támagatáá;

nyújtható.

A támugatás mértéke: családmnként 11113. Az elbírálás sután előnyt élvez az, aki

aktív korúak ellátására vagy tekintet nélkü annak temészetbeni vagy pénzbeli fannábau

történő nyújtására - lakásfenntmási tánaga'tásra jogosult.

A támogatás irámi kérehneket 2015.január 53 napjáig lehet benyújtani. A határidő

elmulasztása jogvesztő; A kérelmek elbírálása a pulgánnester hatáskörébe tartsák.

2,§-hüz

Hatályba léptető rendelkezés! A rendelet hatályát veszti 2015; február 16- án.



HATÁSVIZSGÁLATI LA]?

i. TÁRSADALMI HATÁSOK:

A sze—ciális célú tüzifa támagatás a lakosság széle köre számára nyújt ,,üíítési támagatást" a

téli hónapükban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési probiémáíkat,

H. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet—tervezatnek gazdaságélénkítő hatása nincs,

HL KÖLTSÉGVETÉÉI HATÁS

A rendelet elfogadásának költségvetési kihatása van, A szúciális célú tüzifa támogatásba is

az önkormányzamak saját erőt kellett biztosítania.

IV; KÖRNYEZETI HATÁS

Nincs

v. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rászurulók számára a lakás fűtésének biztasításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál,

esetlegas megfázásas megbetegedések!

VI. ADMINISZTRATÉV TERHEKET BÉFÖLYÁSGLÓ HATÁSOK:

Az adnúnisztrácíó magemelkedése várható az Közös Hivatalban.

VII. JÚGSZABÁLY WGALKÓTÁSÁNAK SZÚKSÉGESSÉGE A IOGALKÚTÁS

ÉLMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A Belügyminiszter rendelete alapján ajóváhagyott támogatás átmeneti időszakra lehetöséget

bíxtczgít ax új ellátási fama bevezetésére.

VIII. JGGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÚKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,

TÁRGYI És PÉNZÚGYI FELTÉTELEK.

Ajogszabály alkalmazásába; szüksége:—3 sxemélyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

biztügítására a VI. pantban faglaltak az irányadóak.

Karancwágg 2014dcember 4.

fá;%ényi; éter

fjegyző



KELET—NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKDDÁS! TÁRSULÁS

3100 Salgótarján, Múzaum tér ?,

aaa—423395

wwlciel 'n r l( azdhu

 

KeletmNógrád Térségi HulladékgazdálküdáslTársulás

Tagönkarmányzataínak Palgármestereí
§zik! ! "! "

M EG H ív Ó

Tisztelt Polgármestaf Assznny/Úr!

Tisztelettel meghívam Önt a Kala—Nógrád Térgégl Hulladékgaxdálkodásí Társulás követkaző

Táraulásí Tanács ülésére, melyet 2014. nem;—mber 10—én 13.30 órakor tartunk az fakubátnrház

(3104 Salgótarfán, Ipari Park—Park út 112.) földszinti tárgyalótermében.

A Társulási Tanács ülésének tervezatt' napire-nál pontjai a következők:

1. Tájékaztató a KEDP—1JJ/2F/G9—11-2013—0003 amnasító számú, ,,KElEt—Nőgt'áá Térségi

Hulladékgaxdálkndási Rendszer fejlesztése" című projekt előrehaladásáról

Elétgrjggggg"; T—Prüjekt Menedzsment Kft, képviselője

2! Javaslat a Társulás elnökének megválasxtására

Elmggígggtő: Nagy—Maiden József, alelnök

D
J

. Javaslat a Társulás Közbeszerzési Bimttsága tagjainak megválasztására

M.NagyuMajdnn József, alelnök

4. javaslat a Társulási TanáCS 2014. évi költségvetésről szóló fil/20149 ("19.13 Th. 32.

határüzatának módnsftására

Előterlagrgé: Nagy—Majdon József, alelnök

m . Javaslat a Társulási Megállapodás módosítására vanatkozó döntések meghuzatalára

Előtgn'ggztg"; Nagy—Maiden József, alelnök

ü. Egyebek

A témák fantösságára való tekintettel ég a határüzatképesség bíztaaltása érdekében megjelenésére

feltétlenül számítunk. Kérem, hogy akadályoztatása esetén meghatalmazással ellátözt SEEmélY

meglelenéséről gúnáúsküdní szívaskedjen (alpolgármester/képviselő-tesfületí tag).

Salgótarján, 2014. október 31.

Tisxtelettel:

Nagy—Majdun József súk,

alelnök



 

KELELNÓGRÁD TÉRsÉGi HLJLLADÉKGAZDÁLmDÁsi TÁRSULÁS

3100 Salgótarján, Mirza—um tér 1.

i36n32—422—395

www.kelgtwrlggggad h ul iadekgggdlbwgg

Sxám: 2348—33/2014.

; A V A 5 l. A T

a Társulási Tanáts 2014! évi költségvetésről szóló

fil/2814, (!!.19.) Th. sz. hafározatának mádasífására

Tisztelt Társulási Tanácsl

A Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdálküdásí Társulás 2014. évi költségvetésének jalaniegi

módcsitását az alábbiak indükülják.

A Társulási Tanács 21/2014. (iXJOJ ih. számú határezaiával 20 eFt kamatbevételt hagyott

jóvá, mely összeg azonban — tekintve az önerő—befizetéseket, illetve a falyamatban lévő

közbeszerzési eljárásckhoz kapcsolódó biztosítékok befizetését - kevésnek bizünyult, azért

szükséges a *kamatbevétel' előirányzat megemelése 60 eFt—ra.

A jelenlegi mÓdÖSltáS másik eleme a Társulási Tanács által a 19/2014. (VLESJ Thu sz,

határüzattal jóváhagyutt kölcsönszerződés alapján teljesült 56.000 eFt összegű bevétel,

melyet Salgótarján Megyai Jügű Véres Önkarmányzata a Társulás KEÚP—pályázatához

kapcsslódó ÁFA megelölegesésáhex biztasltstt. A bevétel teljesült; ezért ennek

költségvetésben történő feltüntetéss szükséges.

A módcsitásak a költségvetési listámat 1—3. mellékleteit érintik.

A fentiek alagján kérem az alábbi határozati javaslatat elfogadni szíveskedjenek

Határüzai'í javaslat

A Kelethógrád Térségi Hulladékgazdálkedási Társulás Társulási Tanácsa a 4/2914, (U.i 9.) Th.

szl határozatát az, alábbiak Szadat módositja:

?. A Társulási Tanács a Társulás 2614. évi költségvetés

1.1 . kiadási főösszegét 137821 6 e Ft—ban ;

1.2. bsvételi főösszegét 1345734 e Ft—ban,

3.3. maradvánnyal fedem-tt hiá'nyái 32.482 e Ft—ban,

határazza meg az 1, melléklet size-erinti

Határidő: azonnal

Felelős; Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdálkadási Társulás elnökre

2. A 11/2014. 61.194 Th. sz. határszat 1. melléklete helyébe jelen hatál—azal 1. meiléklste lép.

Határidő): amnnal

Felelős; Keletkhlógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke

3. A 4/2074. (ima) Th. sz. hatémzat 2. melléklete helyébe jelen hatámzat 2. melléklete lép.

Határidő: szamai _

Felelős; Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgezdálkodási Társulás elnöke

 

 



4 Az!/2.014 (! ! T9)Th. sz határoza-am mali ékleta helyébejelen határúzata meííékiete lép.

Határidő: amnnal

Feieiős: Kefet—Mógráá Térségi Huifadékgazdálkodási Társulás elnöke

áló
Hagcindák; m ]ómef

ateínök

Salgótarján, 2014. NÖVÉI'RÉEF 3;
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lndükolás

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdáikudási Társulás Támulási Tanássának

_...12014. (XI.. 10.) Th. sz. határazatáhaz

Az eiűíráayzatck az alábbiakban részletezett índckük aiapján, az aiábbíak szerint műdasulnak;

KIADÁSGK (eFt)

L Köitségvetési kiadásaik

1, Dofagi kisdásak

'! . 1. Dafcgi kíaáások

A áüePE-tal megemelksdaff kamatbevéfeit daicgf kiadásck fedezetém

kívánjuk fürditaní;

1.2, Fizetendő áltakánüs fmrgaími adó

:; Beruhágásak

2; 1 ( Beruházások

22, Beruházási céiú eíűzetesen felszámített általános fargalmi adá

3. Egyéb felhalmozáá célú kiadásuk

SJ. Feihatmoxási nétú vísaaatérítendö támügatásakz kacsának

törlesztése államháztartáscn beiúire

A Safgútagián Megyei Jagú Váms Órákonnányzata aksi AFA

megelöiegesésám nyújíolf kölcsön víssxafíxetése miátf az afőírányzaf

emaíásg szükséges

;

3.2 Egyéb faihalmozási cáiú támogatásuk államháztartáson belüíre

H, Finanszírozási kiadásait

BEVÉTELEK (er-'a;

%, Költségvetéái bevételek

1. Működési bevételük

'H, Egyéb müküdáai bevételek

12. Áitalánas forgaimí adó visszatérítése

13 Kamatbevétalek

A tsüesüit kamatbevétaí maghalaciía a; elöfrányzaton fen—15232? összegei

azért ennek növelése axükséges.

a Fsihaimnxásí célú támagatásak áilamháztarrásan befüirű!

2.1 . Egyéb faíhalmazási cái'ú támcgatásuk bevételei

álíamháztaftáson beiüirfáí

2.2 Felhaimmzásí célú vi5$zatérítendö támegatásck, külssónök

ígénybevéteta áilamháztariáson belatta!

A Társulási Tanáag 19/2014. (11125) Th. sz. hatámzaíávaijáváhagycif

kölcsönswrződés afapján Salgótarján Megyei Jügú' Váms űnkünnányzafa

fűűúáíiéttls a Röfcsön Eyefímíését

H. Finansaírozásí bevételak

t Maradvány igénybevétefe

1.1; Elözö év költségvetési maradványának ígánybevéteie

Módosítás

összetevői

40

50 DDD

Módosítás

ö5szetavöí

40

EG OOO

Módosítás

össaasen

53 6130

49

50 Gül?

Módcsítás

összegen

50 6411

40

56 008



I. mellék-iát a .,.1201 4. f,..J Th. sz. határmaaihaz

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkadási Társufés

2014, évi költségvetése

KIADÁSCIK - Elarányzat (eFt) : méga Élőggfggggm

Költségvetés! kiadások *! 928 176§ _ sa a4a§ '! 973 216
;;EDGcgi kiadások

1 §9§ 433 4 73§
§ gkürslezó fefadat

1 699§ 40? ! ?3§§

ÉBemházásnk
1 872 025; 1 872 D25§

beruházások
1 634 584 1 594 884

' ' Kötafagc'! fra/31335 1 594 684§ 1 694684;

§beruházásí célú előzetesen kiszámított
f

áltaiános fürgalmí adó 17? 341? '??? 341
§ !fgítéfazö falafjai 177341f § * 177341

Egyeb fáhaimazásr célú kiadásuk: 54 452; EG DOC! 104 452§

%faíharmosásí célú vsszatérítendő támagatásak,

köicsünök töriesztése áífamháztai'táscn bamme 45 7353 50 OOO; " $$$ 765

köreiazöéMade: § 45 ms; 53 51005 45 ?55
egyéb feihalmnzásíicélú támugatások

áliamháztartáson belülre
"! BB? ? 687

mmeg faiada!
? ösi ? 587

Huanszfrozási kiadásák
a . G

KIADÁSGR ÖSSZESEN
1 323 nm 53 444 1 373 2165

-, _ ; _ Módasítás Médea—[tutiBEVETELEK Eimranyzat (aFt) (eFt) előirányzat (eFt)

Kditsegvetas! bevéieiek 1 5955945 59 044 "19452534
' Müködési bevételek ( § § 182Md § 40; 182 156

§ Egyéb működési bevétel
1 197 ; 1 107

§kóte!agó ff.-%!adat
! 1071 1 m

Altaáncs forga!mi adó vísszáterítése 130 989 180 989§
kö£eiezű feladat

130 93 : 130m
Kamatbevétel

201 48; 60
kötelezö fefad'at

211 43 55

Páhaimüzásí célú támogatásuk államháztartásun

Ehaiütröi
'! 713 5378; 50 0003 1 ?53 578;

Egyéb féihalmózásí ném tamngatasokbévéteieí
i

§ áüamhaztartásan balüiről . 1 713 5758, ,, 1 713575;
, köre/sző féladaf

? 713 578; _; 713 578

Felhalmozás; célú visszatérítendőtámagatásckk ; '
kölcsönök igénybevétele áltamháztartásan § §
belüíföf

; 50 Húú 50 000;

köte/eza !aíadar § _ ; SD mi 50 ami
Finanszírezás! bévételak

32 482§ _ §2 4á2'

§Maraűvány igénybevátale
32 4823 32 482;

Elözö év költségvetésimaradványának ;:
igénybevétele

32 482; ; 32 483

;kóteiez—ö feíadat
33 483 32 452:

§BEVÉTELEK 555255!!! :! 928 176 50 040 1 975 23'6:

 

 
  



2. meiíéklef a MüM—4, ( ..... ) TH, 32, haiámzathnz

Müködési és felhalmczásí célú bevételek és kiadások

alakulását bemutató mérleg

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     

2954, évi 2814,

MagasV'Éíé—V few .Mádmítás— THMÖSÚÖH

59152) rear? 423132)

1. Működési bevételek és kiadás—ak
, ,

Egyéb működési bevételek
] 107 _ 1 mi?

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 572 _ 572

általános fürgalmí adó visszatérítése
189 9351 _ 189 989

Kamatbevétel
26 ' 40 80

Műfcöffáw' cégé bevétélek ösáizesen 132 638 43 382 728
Dúlogí kiadásai-i '

1 599 40 ; 739

mmm;céiú kiadniwk assz—esen ; (599 49; 1 939
2. Felhalmozási céh'; bevételek és kiadásuk

Egyéb felhalmaáásí célú támagatásnk bevételei

államháztartáscm belülrő!
1 ?13 573 I '?13 578

Felhalmüzásí célú vissxatéz-ítendö támugmásükg köícsiinök

igénybe—rátem államháztartásan haiííh'ö!
0 50 (300 50 000

Előző év költág'gvetégi maradványának igénybevétale 31 916 31 913

Falixalmogási célú bevételek magyar: ! 345 488 59 969 ? ?95 483
Beruházásak _ 1 534 635 I (594 634
Beruházási célú előzetesen feiszámímn ÁFA 177 341 ' 177 341
Felhalmüzási célú víssaatérítendö támogat-ástak,,

kölcsönök törlmztásg ál %amházrartáscm belülrc: _ 46 ?65 50 (JOG 95 755

Egyéb felhalm—ezásí célú támogatások államháztartásün

beíüíre
7 687 7 587

Fel!:almozáxz' es??? k*fadámk img—gsm ! 926 47? 5!) 90!) 1 976 47?
Társulás bevételei összesen

1 923 175 59 (140 ' 1 978 216
Társulás kiadásai összesan

I 928 176 50 041) 1 973 216
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Jegyzőkönyvi kivonat

................Község/Város Képviselő-testületét;ek

Tul/2014 (....) számú határozata

a Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdáíkodási Társulás

Társuláai Megállapüdásának 5. számú módosítása

1 . ...Község/Váms Képviselő—tegtülete a Kelet—Nógrád Térségi

Hulladékgazdálkxzdásx Társulás. Társulási Megállapodásának 5. számú módasítását

megtárgyalta és azt a melléklet. szerint jóváhagyja A Képviselö--testülal; felhatalmazza a

pölgármestert a Társulási Megállapodü 5, számú mödmsításának és az ahhez csatolt

egységes Szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására—

Határidö: azennal

Felelős—; .............. ; polgánnegter

2. ...............................Község/"Vám Képviselő-testülete felkéri a mlgánnestert hogy a

döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Véres

Pelgánnesmri Hivatalát — jelen határozat megküldésévei— legkéaöbb 2015 január 9-ig

értesítse.

Határidő: 2015. január 9.

Felelős: ............, pülgármester



1. melléklete s. 283014, (XLlOi) T'h sz, hstámzsthgz

Kelet—Nógrád Térségi

Hulladékgszdálkodási Társulás

Társulási Megállapodás

5. sz. módosítása

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodásí Társulás tzgönkúrmárryzatsi s Társulás Társulási

Megállapéclását a Társulási Tanács ".,/2014. (......) Th. sz, határozata, valamint a

tagönkérmányzatok képviselö—testületeinek és Közgyűlésének határuzatai alapján az alábbiaknak

megfelelően móclcsítják;

L A Társulási Megállapsdás PREAMBULLMuánsk elsö bekezdésébén szereplő "Polgári

Törvénykönyvről szóló 359. évi W. törvény" szövegrésze helyébe a ,gPalgár—i

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény" szövegrész lép,

2; A Társulási Megállapodás PREAMBULUM-a kiegészül az alábbi hetedik bekezdéssel:

,,A Társulás a Projekt megvalósítás-ára irányuló pályázatát 2013. méius 3 l-én, nyújtana be, mely az

1798/2013. (XI.?J Konnhatámzsttal 2.701986263 Ft vissza nem térítendő támagatást nyert el s

KEDPÖLI 61/2F1'09—ll—2013-0903 számú pályázat megvalósításáhsz. A támsgstásí szerződés 2013

december 19—én lépett hatályba."

3. A Társulási Mégállapadás 3. pontjában az alábbi tagönkürmányzaték pelgármzstersinsk

megnevezése az alábbiakra módúsul:

a.) Bármi Község Önkönnányzats: Oravecz Roland pelgármzster

b.) Baker Község Önkérmányzsts: Hsgsdűs Pál pslgármeslér

c.) Csrsd Község Önknmányzsta: Dániel László pülgárrnésrsr

d.) Dorogháza Község Önxémányzats: Kővári Lászlóné polgármester

3.) Ksrsncsslja Község Önkermányzsts: Sulynk Oszkár Jánésné pélgánnéstér

i) Kazár Község Önkormányzata: Gecse Ákss pélgérméstér

g,) Kíshsrtyán Község Önkonnányzata: Kcvács Isrvérmé polgármester

h.) Mérkházs Község (ágika—mányzata: Ipolyi lázas Lajss pélgárrnsstér

il) Mátravérebély Községi Önkonnányzat: Nagy Attila polgármester

j.) Nemti Község Önkénnányzata: Széll Isvánné pülgármsstér

k.) Pásztó Vámsi Önkérmányzat: Dömsődi Gábür pslgárméster

l.) Rákóczibánya Község Önkonnányzsts: Jakab Gábér palgárméstér

mr) Salgótarján Megyei legű "Véres Önkérmányzata; Dóra (Irtó pélgármcstér

n.) Szalmatérés Kösség Önkonnányzata: Takács Tamás pélgármestér

a.) Szilaspogény Község Önkormányzata: Bódi Józsefné ;:olgármestér

p.) Szurdokpüspöki Község Önkermányzats: Pintér Miklós Ervin púlgánnéstér

4, A Társulási Megállapodás 4, pantjánsk H Képviselétébén eljár: Székyné dr. Sztrémi Melinda

polgármester" szövegrésze helyébe; a ,,Képvlselérébén eljár: Dóra Ottó polgármester"

szövegrész lép.

5. A Társulási msgállapcdás é. pontjába szzrsplő ,atslspülési szilárd hulladé " szövegrészek

és toldalékelt alakjai helyébe a ,;slspülési hulladék" szövegrészek és toldalékok alakjai

lépnék,



6. A Társulási Megállapodás 8. pontjának ,,Szervezeií rendszer" bekezdése kiegészül az alábbi,

5. ponttal:

HS. Közbeszerzési Bizottság"

7. A Társulási Megállapodás Si pontjának második bekezdésében szereplő H,a 951. pontban

foglaltak" szövegrésze helyébe ne Ell .pont ii.) alpontjában foglaltak" szövegrész lép,

8. A Társulási Megállapodás 8. pontjának második bekezdése negyedik mondata helyébe az

alábbi rendelekezés lép:

,,Égyéb nyilatkozatok megtételére az elnök. jogosult."

9. A Társulási Megállapodás 8.2. pontjának helyébe ez alábbi rendelkezés lép;

HA Társulási Tanács tagjai a Társulásban részt vevő Tagőnleormányzatok képviselő—testületeí/

Közgyűlése által delegált tagok. Delegált tag a ngönkormányzat polgármestere, slpolgánnestere

vagy képviselö-testületettek/Közgyűlésének tagja lehet. A Társulási Tanács ülésén a

Tagönkonnányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt."

ll). A Társulási Megállapodás 8.4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,;A Társulási Tanácsban szavami személyesen, vagy a Tegönkonnányaet által delegált tag által

írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A Tegönltonnányzat által delegált tag

által meghatalmazott helyettes képviselő a Tagönkorreányzat polgármestere, alpolgánnestere,

vagy képviselő-testületének tagja lehet."

ll. A Társulási Megállapodás 85.— pontjának első bekezdésében szereplő ,,alakaló ülés—én"

szövegrész hatályát veszti, a ,,Tagönkormányzat polgármestere jelölhető es megválasztható"

szövegrész helyébe e, ,, Tagönkonnányzat által delegált tag jelölhető és megválaszthat: "

szövegrész lép.

ii. A Társulási Megállapodás Sí pontjának második bekezdésének első mondata helyébe az

alábbi rendelkezés lép:

BAK elnök és az alelnök(ük) megbízatása delegálti státuszát megalapozó jegvíszonys fennállásáig,

de legfeljebb öt évig szól."

13. A Társulási Megállapodás 85. pentjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés

lép:

,,Az elnök és az alelnöklíök) a Társulási Tanács tagj ai legalább egyötödének kezdeményezésére, az

összes leedható szavazat több mint felével meghozott határozattal visszahívható. A visszahívásról

döntő ülésen meg kell választani az új elnököt, alelnököt a megválasztásra irányuló szabályok

szerint. A visszahívása irányuló előterjesztésben meg kell jelölni a kezdeményezők saj át jelöltjét is.

Alelnök visszahívása esetén a Társulási Tanács dönthet úgy is, hogy nem választ új alelnökök

amennyiben legalább egy, visszahívással nem érintett alelnök továbbra is betölti a tisztséget."



14. A Társulási Msgállspüdás kiegészül az alábbi 3.3 pünttsl:

,,A Közbeszerzési Eizsttságet a Társulási Tanács húzza létre a Prüjekt megvalósítása, valamint a

Társulás működése során lefolytatandó közbeszeméssk és beszerzések során az ajánlatkérő nevében

hozandó döntések msghszstslárs, az sljárásek lefslytstására. Elnöke a Társulás elnöke, A

Közbeszerzési Bízsrtságrs vnnstkszó részletes szabályaikat a Társulási Tanács által jóváhagyott

Közbeszerzési és Beszsrzási Szabályzat tartalmazza.,"

15. A Társulási Megállapüdás 9.1. paniiánsk g.) alpontjában szereplö 5,slsö félévi és

hárommgysd évi végrehajtásáról szóló tájéküztstó" szövegrész hatályát veszti;

16; A*Társulási Msgállapsdás 9.1, pantjánsk s.) alpsstja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

amennyiben szükségss§ a Társulási Tanács bízsttság(si)nsk létrehozása;, a bimttsági iagzk

mtagmállrsszlzáss1 a bizottság működésének részletes szabályairól szálú szabályzat jóváhagyása"

17. A Társulási Megállapodás 9.3 pentjának első msndats helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási Tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalsmsl az általa

msghatárszott munkatervben elfogadstt időpantskban tartj s."

13. A Társulási Msgállspüdás 9.5; pcnijának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási Tanács haiámzatképes, ha az ülésen legalább 13 tag jelen van: és s jelsn lévő tagok

az összes szavazat több, mint felével rendelkeznek. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez

legalább ? tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a jelen lévő tagok

szavazatainak felét, valamint az általuk képviselt Tagönksnnányzsmk lakssságszámánsk

egyharmadát."

l9. A Társulási Megállapodás 95. psntjánsk harmadik bekezdésében szereplő ,314 tag"

szövegrésze helyébe a, ,,7 tag" szövegrész lép,

20. A Társulási Megállspsdás 10. púntjának c.) alpsntjábsn szereplő ,,valamint a gszdálksdás

első féléves? és hármrrmsgysd éves helyzetéről szóló tájékcztató" szövegrész hatályát vssstil

El. A Társulási Msgállspedás ZO. püntjának f.) slpnntjs kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

,,ms Prüjekttsl kapcsolatban megkötött szerződések módssításaínak Társulási Tanács általi

(utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha; a módosítás az Áht. szerinti

kéltslszsttségvállalással jár,"

22. A Társulási Msgállspüclás 10. pontja mássdik bekezdésének a.) alpontja helyébe az alábbi

rendslkszés lép:

Ha.) dclsgálti státuszát megalapozó jogviszonyának megszünésévelg"

23. A Társulási megállapsdás 10, pontjának negyedik; bekezdése: helyébe: az alábbi rsndslkszés

lép:



,,A Társulás alelnök(ai) az elnök munkáját segítükjas általa meghatározott körben, akadályoztatása

esetén telj es jogkörrel helyettesiti(k)a képviseletre vonatkozó szabályok szerint."

24. A Társulási Megállapodás ll.3. pontjának ,,Korrnanyzati thkeiók" tésse— kiegészül aa

alábbival:

"01. 3359 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése"

21 A Társulási Megállapodás 12.23. pontja helyébe az alábbi renáelkezés lép:

"Az Áht. 27,§ (5) bekezdése szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési?

gazdálkodási, ellenörzési, finanszirozasi, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Salgótarján

Megyei Jogú Város Önkonnányzata által alapított Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata

( 3100 Salgótarján, Kassai sor 26) látja el."

26. A Társulási megállapodás 1152. pontjának második, harmadik és negyedik bekezdése

helyébe az alábbi. rendelkezések lépnek:

,,Tagönkormányaatok kinyilvánítják; hogy VGÚ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodasi es

Városüzemel'tetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: VGÚ Nonprofit

Kft.) a Társulás a Társulási Tanács 18/2013. (Vlll.28.) Tlisz. határozata, valamint Salgótarján

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/3313 (VIII.29) Óhsz. határozata alapján 1000000 ?t

azaz egymillió fonni: névértékű üzletrészt szerzett ezzel a VGÚ Nonprofit Kft tagjává vált 2013.

augusztus 29 napi hatállyal A Társulás a Tarsulási "lanacs 26/2013 (X. 30.) Tltsz: határozatával a

Kbt. 9§ (1) bekezdés kb) pontja alapján a VGÚ Nonprofit Kft-—t jelölte ki 2014 január 1 napi

hatállyal a Társulás hollarlékgazdálkodási feladatainak ellátására jóváhagyta továbbá a VGÚ

Nonprofit Kft—vel mint közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződést mely 2014 január

l—jén lépett hatályba. Tagönkonnanyzatok rögzítik hogy a Társulás egésa muűködési területen —

összhangban a HL rendelkezéseivel m a VGÚ Nonprofit Kft. a közszolgáltató.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző saját gandasági társasággal rendelkeaő

Tagönkorrnányzatok (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkonnanyzata, Bátonyterenye Város

Önkormányzata, Pásztó Város Önkormányzata, jelen alnont alkalmazásában a továbbiakban: Fele—k)

nyilatkoznak, és egyúttal kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt eredményeként létrejövő

létesítmények, essköaök üzemeltetése, valamint a hulladékszállitás ellátásának hosszú távú

biztosítása érdekében a Társulás által kijelölt VGÚ Nonprofit Kft mellett a bátonyterenyai és

pásztoi körzetközpont feladatainak kizarolagos ellátására szerepet szánnak a Bátonyterenyei

Városüzemeltetési Nonprofit Kftnek (továbbiakban: BÁVÚ Kft), valamint a Pásztói

Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kftnek (továbbiakban: PVGIG—l Kft.) is ABÁVÚ Kft

és a PVGKN Kft a 2012 június 30—án fennálló szolgáltatási körzetében jogosult tovabbra is a

szolgáltatás végzésére.

A Falak megállapítják, hogy a VGÚ Nonprofit Künn BÁVÚ Kft., és a PVGKN Kft, egymással

alvállalkozói szerződést kötöttek 2014. április 1. napi hatállyal a bátonyterenyei és pásztói

körzetközponti saolgáltatási feladatainak BÁVÚ Kft. és a PVGKN Kft. általi kizárólagos ellátására.

Felek rögzítik, hogy a Projskt megvalósulását követően a bátonyterenyei és a pásztói

körketköspontban megvalósult valamennyi, Projekt eredményeként létrejövő létesítmény, eszköz

BAVÚ Kft és PVGKN Kft. általi kizárólagos üzemeltetésére vonatkozóan módosítják az

alvállalkozói szerzödést. Felek rögzítik, hogy a Társulás tulajdonába kerülő létesítményeket a



Társulás a vele szerződéses visaenyban álló VGÚ Nanpreilt Kft.—nnek adja bérbe, bérleti díjfizetési

kötelezettséggel, A bátonyterenyei és pásetói körsetltöapen'tban megvalósuló létesítményeket a

VGÚ Ngnptofít Kft az? alvállalkozói szerzödés módesitásával egyidejűleg albérletbe aclja a BAVÚ

Kft—nek és e PVGKN Kft.mek Felek rögxítík tüvábbá hagy a bátonWerenyei es gasztói

körzetközpontban a hulladékgazdálkedási közszulgál'tatási díj a BÁVÚ Kft—t és a PVGKN Kft—t

kizárólagessn illeti meg, amely fedezetet nyújt aa alvállalkeaói szetződésben meghatáreaott

feladatok ellátására, valamint a szolgáltatás:—sites kapcsolódó valamennyi, Hi. és végrehajtási

rendeletei által meghatámzett fizetesi kötelezettség teljesítesere beleértve a BÁVÚ Kft. es a

PVGW Kft által begyűjtött hulladek után fizetendő hulladéklerakási jámle'ltot es a l—lt 49§

szerinti felügyeleti díjatIS A VGÚ Nonpwírit Kft a BÁVÚ Kft. és a PVGKN Kft alválllalkasói

szerződésben füglalt' feladatai ellátásával kapesolatasan vesztesegteritésren vagy bármely fizetési

kötelezettség vállalására nem köteles, az alvállalkezók Enansairezásában nem vesz részt."

27. A Társulási Megállapedás lő. pontj ának: máeüdik mandala hatályát veszti.

28. A Társulási Megállapodás 173, pentjüak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási Tanács tagjai kötelesek évente egyszer a képviselő-testűletüknek, közgyűlésnek

beszámolni a Társulás tevékenységéről? pénzügyi helyzetéről, a Társulás céljának előrehaladásáról."

129. A Társulási Megállapodás 22. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,A Társulást hennadik személyekkel szemben, bíróságok más hatóság-sk előtt: általános kepviseleti

jegkötxel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesítik

az elnököt teljes jogkörrel A Társulást az elnök (helyettesítés esetén az alelnök) önállóan kepviseli

A Társulás jegyzése akként törtenik, hegy a gépeel vagy kézzel előírt, előnyemett vagy nyomtatett

társulási név alatt az elnök teljes nevet: saját kezűleg írja alá."

30. A Társulási Megáll-apadás 26. pontjának helyébe az alábbi telftdellcezés lép:

MJelen Társulási Megállapsdás a Tagönkennányzatsk alábbi képviselő—testületi és közgyűlési

hatásozata, valmint a Társulási Tanács W.,fílOl—f-L (_ , mm,) Thsz. határszata alapján, a törzskönyvi

bejegyzés napján lép hatályba."

31. A Társulási Megállapedás 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás l. sxámú melléklete

lép.

32—15; Társulási Megállapedás jelen módosítással nem érintett téssel váltezatlanul hatályban

maradnak

33. Jelen módüsítás a tagönkermányzatek alábbi képviselőn-testületi és közgyűlési halászattal,

valamint a Társulási Tanács .t_,./2014l (.....) Thsz. határezatai alapján, a törzskönyvi

bejegyzés napján lép hatályba!

Salgótarján; sm ttttttt
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(jerezi Község Képviselő-testületének CSerhátazentíván Kőaség Képviselő—testületének

................. hatámxata alapján határozata alapján

DúmgházaKözség Képmseló—tesmletenek Écssg Község Képviselő-testületének

. ....................... határúzata alapján ......... határogata alapján

Endre—falva Község Képviselőutestületének EtesKöxség Képviselő-testületének

................... határozata alapján , " §, határúzata alapján

Faisötold Község Képviselő—tesfülatének Garáb Község Képviselő-testületének

. ....................... határozata alapján hatáxüzata alagján

Karancaaíja Község Képviselő-testületének Katancsberény Köxség Képvisalő--testületének

é., ........................határazata alapján ............................. határazata aíapján



'*éi§* d-eá ----------------- §§p§ ............................

Karancskeszi Község Képviselő-testületének

. H ............_...... határozata alapján

Karancssá§ Község Képviselő—testületének

i.................... .,..,,.,hatámzata alapján

KisbarkanyKözség Képviseiő—testüle—tének

............. határüzata alapján

Kozárd Község Képviselő—testületének

........... ...... hatámzata alapján

,44 ----------------- űöé .................. 116 ---------

.....................*,§,....—...*..sl....:...s...bAú—aplvvr!rrylv

Karancsiapujtő Község Képviselő—:testületének

. határazaia alapján

Kazár Község Képviselőtestuletének

....................... határozata alapján

Kishartyán Közsé§KépviseIő-testületének

Mi, .................. határozata alapján

mealvaKözség Képvigelö—testületének

...... határazata alapján

; nga— ......................................... H; ...............

Ludányhalászi Község Képviseiöüstületének MagyargéaKözség Kepvisalö—testületénsk

,............ határozata alapján

Márkháza Község Képvígelőwtcstületének

, ............... ,,,,,, határszata alapján

Mátrannvák Község Képviselő—testületének

................. Hm,..."határozata alapján

.......................... .. _ hatámzata alapján

Mátmmindszent Község Képvissiö-tesmletének

....m.,..i.,...........haiárüzata alapján

..................Ö4§,g..-........l...a;;£a.,,,.,...............

Mátraszeala Közgég Képviselő-testületének

............ hatámgata alapján



Mátraterenye Község Kápviselö-testiüetének

............................. hatámzata alapján

......"-un..nu.....uu..n.nu......"-.....uuu ".,

Mihálygerge Község Képviselő—"testületének

hatáwzata alapján

........ !hbűűxaböőiaöeűiGÁSbG!!!!!fltlni—mvvnlgvgl!-llnnz;s;u;i

Nagykemszhír Küzség Képviselő—testületének

. ...............................határozata alapján

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

NógrádmegyerKözség Képviselő—te3tületének

....... hatámzata alapján

RákócmbányaKczség Kepwseío-tesnúetenek

........................... határezata alapján

Ságújfalu Község Képmseíóütesmletenek

*, hatámzata alapján

nun—ncuunnu......................................

Sámsenháza Község Képviselő-tesüúetének

.. ..........................határozata alapján

. s"m§ Ha eeeeee our—Ha

Mátravarebély Község Képviselővtestiüetének

............................ határezata alapján

onÓW-un n-m unmm"

................................................................. , ;

NagybárkanyKözségKápviselö—testülatének

..határozata aíapján

! ....................................................... aus ......

Nemti Község Képviselő-tesűileténék

............................határozata, alagján

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

Pásztó Város Képviselő—tesüüatánek

.......................... hatál-exam alapjan

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

leÓB Község Képviselő—testületének

.............................. határszata alapján

..............................................ömÖ149n§§

Salgóta§án Megyei Jogú Váms Köggyűlése

...........................határozata alapján

.................................................... u.n.—u.n

Énmosköújfalu Község Képviselő—testületének

.. ......................... hatámwia alapján



SöshartyanKözségchwseioutssnüetenek Szalmateres Község Kapwselo-tesmletének

" ..... határozata alapján ............................ határozata alapján

Szécgényfelfalu Község Képviselőóvtestüíetének Szílaspogony Köwég Képviselő—testületénsk

................ határazata alapján határozata alapján

Szuha Község Képviselő-testületének SxurdükpúspüklKözség Kepwsclo—testúletenak

. ................................határnzata alapján ............................határazata alapjá

Varsány Község Képvmelö—testületének Vizslás Község; KépvíSÉIö-testületének

.......................... határozata alapján határazata alapján

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

Zabar Község; Képviselő—testületének

.................................határüzata alapján
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1. számú melléMet ;; Társulási Megállapüdáa 5. sz. módosításáhez

Táiagüiés

ÖSSZE$EN 

2 számú melléklet a Társuiásí Megállapadáshez—u

Alkalmazandá íakosságzámak

Lakmágszám Lakusságszám

2913, ot D1,(alkalmzanáó 2014. m. 61. (alkalmazandó

; Tárauíásl Megáilupadás a Társulási Magánapudas

M:] pontja esmét-ma) §;ng maga! esetében)



KELET—NÓGRÁD TÉRSÉeI HULMDÉKGAZDÁLKODÁSI

TARSULAS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

(5. módúsítáeeal egységes szerkezetben)

Magyarerszág Alaptörvényenek 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában biztosítetl szabad társulási jeg

alapján, e Magyarország helyi enkermányzataíról szóló 2911? évi CLXXXIX. törvény

(tevábbieleban: Möltvl) 37—9§.§-ai alapján a térség hulladékgezdálkedásí feladatainak korszerűbb;

hetekenyabb ellátása érdekében a részt vevő önkennányzetek kéevieelő-te'stületei es közgyűlése,

mint alapító tagok (tevábblakben: Tegönkermányzat, együttffegönkermányzatok) önkéntes és

seebed elhatározásukból! egyenjegűságuk tiszieletben tartásával, a kölcsönös előnyök és erényes

teherviselés alapján társulási megállapedást kötnek a Nógrád Megye Bátonyterenyei, Pásztói,

Salgótarjáni es Seeeee'nyí Kistersegeinek egyes településeit magában feglaló, önálló jegí

személyiséggel rendelkező ünkennányzati társulás, e Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgezdálleodáeí

Társulás ('wvábljíakban: Társulás) lélrehezására.

PREAMÉUL'W

Jelen Társuláei Megállapedás megkötése eerán e Tagönkermángfzatek elsősorban a); Európai Unió

szervei által elfogadott, vonatkozó közösségi jegseabályeket, különös tekintettel az Európai

Parlament és a Tanács 2008. nevember 19-i 2303/98/EK irányelvére; e KEOP projekt

megvalósításával esszeüiggö magyar jegszabályekat, a pályáeaü felhívást és úm'utatót, valamint e

MÖW., ez államháztartásról szóló 2011. évi CXC'V. törvény (továbbiakban: Áht), ee

állanháetartásról szóló törvény végrehajtásáról széle SGSfZOll. (XII.;Sl.) Korm. rendelet

(tevábblakban; Ávr.)§ a számvitelről szóló 2300. évi C. törvény (teváhbiakben: Sztv.), a hulladékról

szóló 2012, évi CLXXXV. törvény (tevábbíakben: Htv.) és végrehajtási rendeletei, a

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. töwény (tevábbiakban; Kht.), a nemzetá vagynnról szóló

2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: VWL ezen töfvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb

jegszebályem valaminta Pelgári Törvénykönyvről szóló 2613, évi V. törvény (tevábbiakben: Ptk)

rendelke'zéeeit veszik alapul

Jelen Társulási Megállapedáe aláírásával és a Társulás megalapításával a tegek szándéka Kelet—s

Nógrád térségében a hazai és európai uniós követelményeket kielégítő, korszerü, kemplex

hulladékgezdálkodásí rendszer kialakítása.

A Társulás a cél megvalósítása érdekében e Környezet és Energia Dperatív Program, ,,Települési

szílárdhulledék-gezdálleedásí rendSZerek továbbfejlesztés" (KEÓP-MJJIGÉ—ll és KEOP-

l.l.l/09—ll) címü pályázati kiírás (továbbiakban; KEDP pályázat) keretében kívánja a ,,Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodásí Rendszer fejlesztese" elnevezésű prejelet—ölletét

(tevábbiakben: Projekt) benyújtani a lemezem, térségi szintü hulladékkezelő rendszer pályázati

források segítségével való megvalósítása érdekében

Tegönkermányzetok rögeítik, hogy Züll. november 14-én jegí személyiséggel nem rendelkező

Társulást alapítottak, amely Társulás 2011. nevembe-f 30—án pályázatot nyújtott be e Prejelet

előkészítése érdekében. A Projekt—ötlet az Irányító Hatóság 20l2l március 27-én érkezett exeesltője

alapján SZJA-2.000 Ft támagatásban részesült, A támagatáei szerződés aláírására 2012. május 18—án

1



került sar.

Tagönkczrmányzatok a jggi smmélyisággal nem rendelkező Társulás Társulási Megállapadásában

rögzítették és kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a KÉOP pályáxat előkészítési

konstrukcióján eredményesűn sample—lnek abban az ESÉ'CbCl'l a pályázati kiírásnak magfelalő időn

belül a Társulást a Társulási Megállapodás megfelelő módosításával átalakítják jcgi személyiséggel

rendelkező társulássá a KÉDP pályázat megvalóáításí szakaszán történö eredményes szereplés

érdekében.

Tagönkormányxamk a Táraulási Tanácg 59/2011 (Villa) Thsz. határazata, valamint a

Tagönkünnányzatclc képviselő-tastülalei és közgyűlése minősített többséggel bazalt határezataí

alapján döntöttek a fenti célak megvalósítása érdekében a jogi szamélyiséggel nem rendelkező

Társulás Társulási Megállapúdásának mödüsításáról, és a_iagi személyiséggel rendelkező Társulás

lél'rehmásáról. Ennek megfelelően a 2011. navamhm' ívén alakul"; jogi személyiség nélküli Kalm—

Nögrád Térségi Hulladékgazdálküdásí Társulás a Tárgulásí Megállapodás megfelelő módosításával,

2012. július; l. napjával átalakult júgí személyiséggel rendelkező társulássá, és kérelmezte Magyar
,.

Államkincstárnál történő nyilvántartásba vételét.

A Társulás; a ijekt megvalósítására irányuló pályázatát 20l3l május Él!—Ér! nyújtana be, merly az

1798/2613 (XI.?) Karmhatározattal 2.701386353 Ft Vissza nem térítendő támagatást nyert el a

KEÚP—LU/RF/DÉMl—ZO]3-0003 számú pályázat megvalósításáhnz. A lámügatásí szerződés 2013!

december 19—én lépett hatályba,

1. A Társulás neve:

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazrflálküdási Társulás

A Társulás angol, nyelvű elnavezése:

Assaciatian ofMunícipalitics for Waste Managemant afEast-Nógrád Range:

l, A Társulás székhelye:

3100 Salgótarján? Múzeum tér "1,

3. A Tátsuláa tagjainak neve, székhelye, képviselője;

Alsótalcl Közgág Önkormányzata

3059 Alsótold, Szabadság út 6.

Klátyik András pülg—ármeüer

Bátonyterenyü Váms Önkürmányzata

3070 Bátonytarenye, Várasház: út 2.

Nagy-Majdon Jöiaef palgármcster

Bárna Község Önkormányxata

3125 Bál-na, Petőfi út 2.3.

Oravecz Kaland polgármester



Bokcr Küzság Önkormányzata

3066 Bakai; Szabadság út 14.

Hegedüs Pál pnlgármestm

Gere—d Kögség Önkonnányzata

3123 (lefed, Jókai út 3;

Dániel László paígármester

Cscrhátszantiván Község Önkonnáüyxata

3056 Cserhátgzerrü'ván§ Kossuth út 1.

Kovács Éva pülgármeatar

Dumgháza Kőaség Önkarmányzata

3153 Dmmgháza; Malam út 24.

Kővári Lászlóné polgármester

Ecseg Község Önkürmányzata

3053 Emez—g§ Hősök tere 2.

Mcravcsík FEI'EHC pülgármester

Endrefalva Község Önkürmányxata

3165 Endrefa'íva, Besztercebánya út 53

Csóriné Betyánszkí Ágnes palgánnester

Etes Község Önkormányzata

3136 Bites, Rákóczi út 94?

Lénárt Dezső pnlgármestcr

Felsőmld Község Önkormányzata

3067 Fslsőtaid, Széchenyi út má

Nagyváradi István púlgármester

Garáb Község Önkgrmányzata

3067 Garáb: Petöfi út 5.

Kavács Zaitán polgármester

Karancsalja Község Önkormányzata

3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.

Sulyok Oszkár Jámsné pelgármester

Karancsberény Község Önkürmányzata

3137 Karancsberény, Petőfi út 67.—

Csabaíné Freistág Erzsébet pülgármester

Karancskeszí Község Önkcrmányzata

3183 Karancsi—tüzi; Fő út 4-9.

Kurunczi István pölgármester



Karanaslapujtö Község Önkormányzata

3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.

Somosköi Tiber palgármester

Karancsság Község Önkgrmányaata

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tóth Tihamér Sándor polgármester

Kazár Kösség Önkürmányzata

3127 Kazár, Tanács át 1.

Gecse; Ákog psigármester

Kisbárkány Község Önkermányzata

3975 Kisbárkány, Béke itt 31.

Edőcs László píz—lgármester

Kisharwán Község Önkmmánymta

31151 Kishartyán; Rákóczi út 713,

Kovács Istvánné pülg'áz'mesmr

Komám Község Önkúrmányzata

3053 Kazárd, Fő út ll

Dr. Hajaáné Eanos Mata polgármaster

Községi Önkürmányxat Lucfalva

3129 Lucfalva, Rákóczi út 35

Bakos Gyula púlgáx'megter

Ludányhalászi Községi Önkonnánwat

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Kovács Imre pnigánnester

Magyargéc Község Önkormányzata

3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Velká Róbert palgármestar

Márkháza Község Önkonnánygata

3075 Márkháza, Rákóczi út 21

Ipolyi János Lajcs pülgármester

Máüamindszcnt Község Önkürmányzata

3155 Mátramindsgcnt, Küssuth tér 25.

Horváth Iánes pülgáfmester

Mátrannvák Község Önkmrmáüyzat

3143 Mátranavákg Szabadság út 38.

Bödűr Ernőné pülgármestcr



Mátraszele Község Önkürmányizata

3142 Máüaszeie, Szabadság út 651

Vincze László palgármestef

Mátraterenye Köxség Önkmrmányzata

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

Gecse LászIó palgármaster

Mátravarebély Községi Önkmnányzat

3077 Mátraverebély, Vasút En: 32.

Nagy Attila paigármcstar

Mihálygerge Község Önkormányzata

3184 Mihályg-tzrgzeg Rákóczi út 4£L

Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester

Nagybárkány Községi Önkü'rmányzat

3075 Nagybárkány, Petöfi út 61!

Dombovárí Edina pülgármester

Nagykeresztúr Község Önkarmányzata

3129 Nagykeresztűrp Salgótarjáni út 4.

Géczi Antal polgá—mester

Nemti KÖZSÉg Önkmmányzata

3152 Nemti, Kassuth L. út 23.

Széll Isvánné palgármestar

Nógrádmegyer Község Önkmmányzata

3132 Nógráámagyery Petüfi út 795,

Vsrbói Gábür Józsefpülgármester

Pásztó Vámsí Önkonnányzat

3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

Dömsödi Gábor polgármestar

Rákócraibánya Köre—ség Önkormányzata

3151 Rá'kószilaánya§ Fő tér 3.

Jakab Gáber polgánnester

Rimác Község Önkürmányzata

3177 Rimöc, Madách tér 1.

Beszkíd Andor pokgármester

Ságújfalu Közaég Önknrmányzata

3162 Ságtíifalu, Dózsa út 15.

Szentes Attila pülgármesier



Salgótarján Megyei Jügú Váms Önkúrmányxata

3100 Salgótarján, Múzeum tér L

Dóra Útté mig-ármester

Sámsanháza Község Önkormányzata

3074 Sámsmháza, Rákócrzi út 47.

Bajnakné Képes Gyöngyi polgármestar

Somoskőüjfálu Község Önkmmányzata

3121 Scmnskőújfalu, Sömasi út 322.

dr. Tóth László potgármester

Sóshartyán Köxség Önknrmányzata

3131 Sóshartyán, Dázm út 1.

Tóth Gabriella Julianna gülgármestcr

Szalmatercs Község Önkmmányzata

3163 Szalmatgrcs, Kassuth út 485

Takácá Tamás púigármester—

Szécsényfelfaiu Község Önkürmányzata

3135 Szécsényfsífalu, Kassuth út 30;

Keresztes Imre pcsigáfmaster

Szílaspngony Község Önkamányzata

3125 Szilaspügúny, Rákócxi út 45 .

Bódi Józsefné pnlgármestcr

Szuhai Község Önkürmányzata

3154 Szuha Kassmh út Srí

Tóth Zoltán István palgármester

Szurdakpüspöki Község Önkormányzata

3064 Szurdckpüspöki, Béke u. 3.

Pintér Miklós Ervin púlgármester

Varsány Község Önkományzata

3178 Varsány, Rákóczi út 1 .

Pintémé Kanyó Judit Erzsébet palgárrnester

"Vízslás Küzség Önimmányzata

3128 Vizslás, Kasguth út 519,

Angyal, Jenö pülgármester

Zabaf Község Önkormányzata

3124 Zabag Petöfi út 26;

Nagy Tamás pvlgármester

A Tagönkormányzamk paigármesterainek személyében bekövetkező váltügás csatin 33 új

polgármester a Társulási Megállapadás m—ódüsítása nélkü is gyakümlhaija a Társuláai
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Megállapodásból fakadó jogakat.

Székhely önlmrmányzat neve, székhelyet:

Salgótarján Megyei legű Váms Önkm'mányzata

3190 Salgótarján, Múzeum tér li

Képviseletében eljár; Dóra Dtté polgármester

A Társulás működési területe:

A Tagünkmnányzamk köxigazgatási területe! A Társulásban résztvgvö települések

laküsságszámát a 2. Számú melléklet tmalmazzal

A Tagönkormányzamk által a Társulásra átruházott önkormányzati feladat-és

hatáskörök:

A Tagönkarmányzamk a Mötv. 4la§ (4) bekezdésében feglalt felhatalmazás alapján;

ügyelammel a MÉM 42l§-ban foglaltakra, a Mötv. 13.§-ában, valamint a Hím-ben

maghatámzott települési hulladékgazdálkadási feladat—ég hatáskörök közül a Társulásra

ruházzák át a PREAMBULW-ban megjelölt aélok, és a Projskt sikeres megvalósítása

érdekében az alábbi feladatsés hatásköröket:

a.) a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési hulladék ártalmatlanítását

szolgáló létasltmény létesítése; fejlesztése és müködtetésa,

b,) bcggfüjtőhclyak (hulladékgyűjtő udvamk, átrakóállümásokj gyűjtöponmkx előkezelő és

hasznosító (válogató, kampusztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a

Tagönkermányxatak terüle—tén,

c.) a Tagönkormányzatük közigazgatási terülütén a települési hulladék sxalaktív

gyűjtésének, sgállításának megszavazás;

dl) az ingatlanmlajdűnüs által a közsxclgáltató Szállítáeszközéhez rendszeresítctt

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék íngatlantulajclanmtől történő átvétale és

alsaállítása—ideéme a háztartásban képződő biahulladéka _a vegyes lmllaclák, illm've az

alkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,

e.) a lomtalanítás köz—ába: tartúzö nagydarabüs hulladék ingatlantulajdomstél történö átvétele

és elszállítása;

f,) a közszelgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponmm hulladékgyűjtő udvarün vagy

átvétélí helym átvett hulladék elszállítása,

g.) a közterületen elhagyná hulladék összeszsdése, elszállításaS kezdése,

h.) a hulladékgaZdáll—mdásí közsaolgáltatás körébe tartüzó hulladék kezelése:,

31.) a hulladékgazdálkmdáá közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkmdási látasltmény

fenntartása ideértve a ijelct keratében megvalógulő valamennyi létesítménm is,

"?



j) a hulladékgazdálkmclásí köxszalgáltatás végzésére a jogszabályának megfelelö

közszulgáltató kiválasztásánakfICíjelölésénekjega,

kl) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a júgszabályok rendelkezéseinek megfelalö

hulladékgagdálkmdási közszalgáltatásl szerződés megkötése a Tagönkamányzatokjavára.

A fenti feladat-és hatáskörök ámházása nem érinti a Tagönkermányzamk 2014. január big

fennálló, hatálya—S közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezzeüségét,

A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.

Tagönkürmányzamk rögzítik, hogy jelen Társulási Megállapadás jóváhagyásával

egyidejűleg a fenti átmhámtt hatáskörük venatkozásá'ban a szükséges testületi döntéseket

meghozták.

Tagönknrmányzamk vállalják,! hagy a KEK)? pályázat által megkívánt időben a helyi

falté"cexleklmzs valamint a RED? pályázat feltételeihez lgazcclva önkcrmányzatl

rendeleteikben aláírják a települési hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését,

közszalgáltatás keretében történő begyűjtését, és meghatámzzák az arra vanatlmzó részletes

szabályokat. Tekintettel arra? hogy a rendeletalketás a Móra/, 42.§ alapján át nem ruházható

hatáskör, azért a Társulási Tanács javaslatot, ajánlágt fegalmaz meg a Tagönknrmányzamk

számára annak érdekében, hogy a grain—elit céljaim; igazadó, egymással Összhangban álló

rendületv—módosításük kmujenek elfogadásra;

A Társulás jagáliása

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulási

A Társulás-elnöke útján-kezdeményezi a Társulás Áht. 104.§-a Sim-inti tömskönyví

nyilvántartásba vételét.

A jngi személyiséggel rendelkező Társulás az alapítö Tagönkarmányzatük által

magállapítctt, valamint a Társulási Tanács 912012. (ll/1.293 Thsz. hatámzatában megjelölt

313po 2012. július l-jénjön létre.

A jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozásáról a Társulási Tanács 9/2012.

(V129.) Th. sz. határozatávali valamint a Tagönlcormányzatak minősített többségű

határazataival rendelkezett.

A Társulás alapítói: jelen Társulási Megállapodás 3, pontjában megjelölt

Tagönknnnányzamk.

A Társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó szarv: Nógrád Megyei Kúrmányhívatal.

A Társulás a projekt végrehajtása sarán, mint a KEOP pályázat kedVszényezettje a projekt

labanyelításáért felelős projektgazdakéntjár ell



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

A Társulás elemei:

 

l., Társulási Tanács

2, Társnlási Tanács elnöke; alelnökei

3, Munkaszervezet

4. Projekt Menedzsment Szervezet

5, Közbeszerzési Bimttság

Tagönltermányzetek rögzítik, hegy a KEOP pályázattal kapeeelatban projektgazrdeként e

Társulás jár el. A Táreulás eljárása sei—án a mindenkor hatályos közösségi és hazai

jegeeabályek, a Támegatási Szereődes és a Társulási Megállapedás alapján köteles eljárni, A

KEDP pályázattal kapeselates nyilatkezatek megtételéhez a 9.1. pont l'l.) alpontjában

foglaltak figyelembe vételével a Társulási Tanács hatátemta szükseges, Egyeb

nyilatkozattal; megtételére az. elnökjegesult. . Olyan nyilatkozatok megtétele, amely alapján

közvetlenül a Tagönkgnnányzatolt is jegesulttáikötelemtté válnak, kizárólag a

Tagönkermányzatek előeetes—en meghezott határeeata alapján tehetők meg,

A Társulás döntéshezö szerve a Társulási Tanáes, mely 51 tagból áll.

A Társulási Tanács tagjai a Társulásben részt vevő Tagöiikermányeatelt képviselö—testületei!

Közgyűlése által delegált tagek. Delegált tag a Tegönkennányeat pelgármeetere,

alpolgármestere vagy képviselő-etesenetettek/Közgyűlésének tagja lehet. , A, Társulási

Tanács ületén a Tagönkormányzetek jegyzői tanáeekezási joggal vehetnek részt;

A Társulási Tanács tagjai a KÉÓP pályázallieg biztosítettfbietesitandó önerő arányában

rendelkeznek seat/ezeti, jeggal. A Tagönkermányzatek által vállalt, KÉDP pályázathoz

(ideértve az előkészítési szakaszt és a megvalósítási szakaszt is) kepeselótló önerő

megat—izlését az 1. számú melléklet tartalmait; Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok

több, mint felével, abban az esetben sem, ha az önerő több;, mint 50%——át biztositja.

Amennyiben valamelyik Tagönltormányzat az önerő több, mint 50%—át biztosítja, a

szavazatát felevel rendelkezik. Ebben az esetben 32 önerő több, mint Sült-át hixtesító

Tagönkermányzetra e bíztasltntt önerő alapján számított szavazatekból a szavazatok 50%—

ának levenása után fennmaradó szavazatok a többi Tagönkermányzat között egyenlő

arányban oszlanak meg. A seevazatek őSSTZes számát, és ennek megoszlását az 1. számú

melléklet tartalmaezal

A Társulási Tanácsban semmmi személyesen,, vagy a Tagönkennányeat által delegált tag

által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet: A Tagönkermányzat által

delegált tag által meghatalmatett helyettes képviselő a Tegönkeimányzat polgármestere,

alpelgánnestere, vagy képviselö-testületének tegla lehet.

A Társulási, Tanács saját tagjai sorából választ elnököt és alelnökCök)et, Az alelnökök

száma legfelj ebb a városi jogú Tagönkormányzatek számával megegyező lehet. Elnöknek

és alelnöknek bámielyik Tagönkermányzat által delegált tag jelölhető es megválasztható. A

jelöléáhez a Társulási, Tanács tagjai legalább egyötödének ajánlása szükségest Az

ajánlás ezóban is megtehető es bejelenthetö a Társuláei Tanácsnak legkésőbb az elnök,

alelnökök választására irányuló javaslat szavazásra bocsátásáig. Minden tag egy jelöltet

ajánlhat, A szavazásnál tertóekedásra nincs lehetőség? Elnök, alelnök az legi, aki a
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szavazatuk több, mint felét megszerzi. Kettönél több jelölt esetén, ha 32 első sgavazás során

senki nem szerzi meg a szavazatuk több?. mint felét; másoáik szsavazást kell tartani a két

legmagasabb számú szervezetet kaputtjelölt között. A másudik szavazáson elnök, alelnök

az lesz; aki a legtöbb seevazatut kapta. Első helyen kialakult szavazategyenlöség esetén a

Szavazást addig kell, felytamí a szavazategyenlöséggel érintett jelülteli között amíg

valamelyik jelölt a második szavazásra, vunatkuxó slabályulw; szerint megválasztuünuk

tekinthető.

Az elnök és az alelnökííük) megbízatása delegálti státuszát megalapozó jogviszunfya

fennállásáig, de legfeljebb öt évig szól. Az elnök és az alelnök tisztségének megszűnésétől

számított legkésőbb 30 naptári nepem belül új elnököt, alelnököt kell választani, A

Társulási Tanács több alelnök megbízatása esetén dönthet úgy; hegy a megszűnt

megbízatású alelnök helyére nem választ új alelnököt, feltéve, hogy a döntés

meghuxatalukur legalább egy alelnök érvényes megbüatással rendelkezik az elnök

helyettesítésére.

Az elnök és az alelnök(öl—t) a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének

keedeményezésére, az összeg leaclható szavazat több mint felének meghuzutt határuzattal

visszahívható. A Visszahívásról döntö ülésen meg kell választani az új elnököt, alelnököt a

megválasztásra irányuló szabályok szerint A vísszahívásra irányuló előteijesztésben meg

kell jelölni a kezüeményezök saját jelöltjét is_ Alelnök visszahívása esetén a Társulási

Tanács dönthet úgy is; hogy nem Választ új alelnököt, amennyiben legalább egy,

visszahívással nem érintett alelnök továbbra is betölti a tisztséget.

A Társulási Tanács munkaszervezetenek feladatait a 132. alpontban megjelölt szervek látják

el.

A Társulási Tanács a Projekt megvalósításába? szükséges operatív feladatok ellátására

közbeszerzési eljárás keretében kiválasztett Prujelfl Menedzsment Szervezetet bíz meg!

amely ellátja a Prujekttel kapcselatus Valamennyi müszaki, jogi feladatukat, továbbá.

előkészíti a munkaszervezet seámára a Prujel—ittel kapeeelatos páníügyi, gazdasági

intézkedéseket.

A Közbeszelzési Bizottságut a Társulási Tanács huzza létre a Prujekt megvalósííása,

valamint a Társulás működése során lefulytatandó közbeszerzések és beszerzések sután az

ajánlatkérő nevében hoeancló döntések meghezatalára, az eljárásuk lefolytatására. Elnöke, a

Társulás elnöke. A Közbeszerzési Bizaltságra vanatkezó részletes szabályekat a Társulási

Tanács által jóváhagyutt Közbuseerze'si és Beszerzési Szabályzat tartalmazza

A Társulási Tanács működésére vuuatkozá szabályok;

A Társulási Tanács a döntéseit, ülésen, határuzattal hozza,

A Társulási Tanács feladat-és hatásköre;

a.) a Társulási Tanács elnökének, alelnök(ei)nek a megválasztása, visszahívása!

b,) a társulási tagdíj és az egyes tagukru venatkuzó bemhágási önrész mértékének

megállapítása;

az.) e Tagönkonnánygatokat terhelő egyéb kötelezelleég megállapítása;

(L) a Tegönkemányzat kizárása: melyről a Társulási Tan-ízes minősített többséggel dönt,
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9.2

9.4

el) a jelen Társulási Megállepnclás módesitása, mely határezat hatálybalépéséhez a

Társulásban résztvevő képviselő—testületek mindegyikének minősített többséggel heten;

döntése szükségest

ti) a Társulás megszűnésének elhatározása, mely hatái'nzat a Társai-ásban résztvevő

képviselö-testületek mindegyikének minősített többséggel nezett döntésével lép hatályba,
g) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása A kéltségvetés éves

vég-ehajtásáról szóló beseámnló és az éves mérleg elfngadásag

h,) a Prejekthez kapcsnlóclö pályáaatnk beadásáról szélű döntés meghnaatala, támogatási

szerződések megkötése, módosítása, a műszaki tax-talent meghatámzása, módnsitásag

i.) a Tagönkonnányzatek között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, és
állásfnglalás kialakítása a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárását megelömndö,

j.) a Társulási Megáliapntlásban fagylalt eélnl: megvalósításának áttekintése? stratégiai eélnk

meghatárnaása,

k.) a Projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, amit időarányes állapntánelc elemzése

és értékelése,

l.) a Táreulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,

m.) a Társulás vagyona tekintetében, ideértve a gazdasági társaságban történö

részesedésszerzés esetét is, gyakerelja s mlajdnnnst megillető jngokat, és gnndnskndik a

kötelezettségek teljesítéséről,

ni) a Társulási Megállápndás 6. pentjrában megjelölt átruházntt önkonnányaati

hatáskörükben nemn: döntés,

o.) az elnöknek a Társulás működéséről szóló éves besaámnléjának elfogadása, el nem
fegadás esetén eseti ellenőrző bizottság felállítása, jelentésének elfngaclésa,

p.) a Társulat—ghoz való esatlakeaási szándékát bejelentő helyi tinknrmányzat kérelmének

véleményezése, állásfnglalás a Tagönknrmányzatnk képviselö—testületei! közgyűlése

számára a esatlaknnás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghnzatalára,
r.) a mindenkor irányadó jegszabálynltnak megfelelő, a Htvi 35.§ e.) peut szerinti,

íngatlantulajdnnnst terhelő, mütiszteri rendeletben nem seabálynzntt dütizetéai

kötelezettségen annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges kedvezményekkel

kapcsolatns díjképzési—és szabályezási elveit egységes meghatárezása a Tagönkoz'tnányzatek

önkormányzati rendeletei elfngadását, móénsltását megeléeően,

s.) amennyiben szükséges, a Társulási Tanács bizottság(ai)nak létrehnizásas a bizottsági, tagok

megválasztása, a biaettság, működésének részletes szabályairól szóló szabályzat

jóváhagyása.

Az ülést azt elnök, akadályoztatása esetén az alelnöltfök), együttes akadálynztatásnk esetén a

kerelnölc hivja össze és vezeti; Az írásbeli meghívó elküldése és 32 ülés napja között

legalább 15 napnak (sürgős esetben 8 napnak.) kell eltelnie.

A Társulási Tanács, az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az általa

meghatároznia munkatervben elfogadott időpnntekban tartja. A Társulási Tanács ülését össze
kell hivni, ha bánnely tagja napirendet is tartalmazó inditványt nyújt be az elnöknek a

Társulási Tanács összehívására, vagy amennyiben a törvényességi felügyeletet ellátó megyei

keményhivatal kezdeményeei. Az ülésen; vagy az ülést megelőzően írásban bármelyik

tagnak indítványtételi juga van

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, A jegyzőkönyv tartalmazna a

megjelent tagok és a meghívottak nevét, a napirendi pentnkat, a tanácakezás lényegét, a

szavazás számszerű eredményét, a meghnzntt döntéseket. Ajegynőltönyvet az elnök és a

munkaszervezeti feladatokat ellátó pnlgármesteri hivatal venetöje irja alá.. A jegyzőkönyv
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9.5

10.

egy példányát az ülést követ-ö 15 napon belül meg kell küldeni s kermányhivstslnak; A

jegyzőkönyvre egyebekben a képviselő-testületi ülésekről készitett jegyzőkönyvskre

venetkszó ssebályelt irányadók,

A Társulási Tanács haiámsstképes, ha az ülésen legalább 13 tag jelen van, es sjelen lévő

tagek az össses szava.—sat több, mint felevel rendelkeznek. A, Társulási Tanács érvényes

döntéséhez legalább ? tagnak se igen szavazata szükséges? amennyiben ez meghaladja a

jelen levő tágult szavazatainak felét, valamint az általuk képviselt Tagönltormányzatok

lsltesságssámánsk egyhsnnadát.

A döntéshozatal módj a: nyilt, név szerinti szsvasáss

A minősített többséghez legalább 7 tag igen szavazata szükséges;; amennyiben az eléri az

összes szevezet több, mint felét és az általuk képviselt ngönksi'mányzstek

leküsságszámának felét, Minősített többség szükséges a 93. d.) pontjában meghatámzott

esetben,

Hstáresatképtelenség esetén a megismételt ülést a megismétlendö lilás napjától számitatt S

nepem túl, de 30 napon belül kell megtartani.

A Társulási Tanács működésének részletes szabályesásárs Szervezeti és Működési

Szabályzat (SZMSZ) készül.

A Társulási Tanács határezstai a meg nem jelent tsgskrs is kötelező érvényűek.

Az elnök,, alelnök(ök)

ai) képviseli a Társulást és s Hejelctet harmadik személyekkel szemben? bíróságok és más

hatóságok előtt:.

is.) összehívja s Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét! vezeti a Tam-les

üléseit,

e.) gendoskectik e Társulás éves mérlegének, vsgyenkimutatásárisk, költségvetésének,

beszámülójánsk elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terj tisztéssz'öl§

cl.) évente legalább egy slkalemmsl jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,

el) ellátja mindezen feladatokat, melyeket s Társulási Tanács számára előírt,

f,) a támogatási szerződést és s Prejekttel, valamint a h'ullacleltgszdálkndási

közszelg—áltstásssl kepeselatss egyéb szerződéseket és szek módosításait s Társulás nevében

a Társulási Tanács felhatalmazása (sürgős esetben utólagos jóváhagyása) alapján aláírja; a

Prej ekttel kapcsolatban megkötött szemödések mődesitásainal—z Társulási Tanács általi

(utólagos) jóváhagyása kizárólag ebben ez esetben szükséges, ha e médesi'tás az Áht.

SZerinti kötelesettségvállslással jár

g.) képviseli a Társulást, a közbeszerzési eljárás felyemstáben,

h.) intézkedik a Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett tömskönyví nyilvántartásba

vétele iránt,

i.) s Társulás mérleget és s gseclálkedás egyéb dokumentumait s Tegönkermánysatok

számára elérhetővé teszi,

j.) a Társulás elemi költségvetésétjóváhagyjs,

k.) saját hatáskörben megköti a Társulás működésével kapcsolatos szerződéseket,
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Az elnek (alelnök) megbízatása megszűnik:

a,) delegáltí státuszát megalapozójogviszouyának megszűnésével,

b.) a Társulási Tanács által történt visszahívással,

e,) megválasztása, időtartamának lejártával,

cl.) elhelálezásával,

e.) lemendásával.

Az elnök feladatainak ellátása során a tőle elvárható gandnssággal köteles eljárni. A

kötelezettsége megszegésével okezett kárért a pelgári jeg szabályai szerint felel;

Az elnök, alelnök bármíkm' lemendhat tisztség—eről, melyet a Társulási. Tanács ülésén, vagy

írásban jelenthet be. A lemon-dás nem függ a Társulási Te'náce elfegeáásától. Az elnök—és

amennyiben csak egy alelnök van megválasztva az alelnök-az új elnök

(alelnök)megválesztásáíg terj edö időben köteles a megbízatásávaljárá feladatait ellátni. Az

elnök íemendása az alelnök megbízatását nem érinti,

A Társulás alelnökiCei) az elnök munkáját segíti(k)a2 általa meghatár-ezett körben,

akadályeztatása eSet'én teljes jegkörrel hel'yettesítí(k)a képviseletre venetkozó szebályek

szerint.

11. ATársulás tevékenysége

lLl A Társulás a Prej elet megvalósítása erekében az alábbi tevékenységeket Végzi:

mKEÚPaLlJ/üia-ll. pályázati forrás keretében benyújtani kívánt projekt előkészítési és

megvalósítási delmmentáeíó összeállítása?

megyferdulós előkeseítési és megvalósítási kenstmkeíá eredményeként a Közremükűdö

Szervezet által tánagatetl prejektjavaslat megvalósítása,

mennek keretében:

mtérségi szintű szelekiív hulladékgyűjtési infrastruktúra kialakítása, Sielektíven gyűjtött

hulladéknak tavábbi kezeléséhez szükséges feldolgozási háttér (válegatómű) kialakítása,

mexerVe—s hulladékok, hulladékfrekeiók lerakásról való eltérítefse érdekében a házi kempesztálás

és a közpúnti kempesztálás feltételeinek biztosítása,

ahulledékudvamk és újfahaeználati közpnntek kialakítása, alkalmi gyüjtöjáratek szervezése a

veszélyes hulladékek elkülönített kezelése érdekében.

Amennyiben a működés setén vagyon keletkezik, annak kezelese,

11.52. A Társulás vállalkeeásí tevékenységet nem végez.

113. A Társulás alaptevékenysége

Szekágezati besorülása:

381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A Társulás e Mö'fv. 13.§ (Él) bekezdés 19. pentje, valaminta Htv; 42_§ szerinti közfeladatokat

lát el.

13



12.

Ill

12.2—

1223.

13,

Kormányzati funkciók:

011130 Önkermányeetelt es önkefmányeeti hivatalok jegelltetó és általános igazgatási

tevekenysege

DS 1 020 Nem veszélyes (települési) hulladék öeseetevőinek válogatása, elkülönített

begyűjtése, szállítása, átrakása

05 1 030 Nem veszélyee (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjteee, szállítása;

átrakása

(351040 Nem veszélyes hulladék keeelése, ártalmatlanítása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása? átrakása

051360 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása

(351070 Használt eszközök bentása

051039 Hulladék űjrahesznoeitása

052030 Szennyvieiszap kezelése, ártalmatlanitása

(ll3350 Nem lakóingatlan bei-beadása, üzemeltetése

ijeltt Menedesm ent Szervezet, MunkeeeerVezet

A ijelet Menedzsment Seerveeet

A Társulási Tanács a Projekt megvalósításáhoe szükseges eperetív feladatuk ellátása céljából

köebeszerzesi ellátás keretében kiválasztett ijekt Menedzsrnent Szervezetet bíz meg,

melynek összetételére, működésére, feladataira a KEOP pályázatban meghatámzotteket kell

figyelembe venni; A Prejelct Menedzsment Szervezetet; e KEÖP pályázat feltételeit

figyelembe veve lebenyelitett kiválasztási eljárást követőenue Társulási Tanács

felhatalmazása alepján- az elnök hímre megfizeti meg a szülteeges szerződéseket. A

Projekt Menedzsment Szervezet feladata a Társulás feladat—és hatásköreihez igazedik.

A Társulás Mnnlteseewezetenelt feladatait az alábbi költségvetési szervek látják el

Az Áht 27.§ (5) bekezdése szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival kepeseletos

tervezési, gazdálkodási, ellenöreésl, finanszírezásij adatszelgáltatási és beszámolási

feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Várna Önkermányzata által ülepített Költségvetési

Intézmények Gazdasági Szelgálate ( 3100 Salgó'mrjána Kassai ser Z,) látja el

1232. Az egyéb munkaszenlreeeti feladatakal Salgötezján Megyei legű Véres Pelgármesterl

Hivatala látja el az alábbiak szerint:

ellátja a Társulási Tenáee üléeeinek előkészítésével, lebenyelításával kapcsoltam

feledeteketg

-gendeeltedilt a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyvek,

határeeatok nyiNéma-tásáról,

elkészíti a Társulási Tanács ég az elnök feladatainak ellátásáhez szükséges

dekumentumeltet.

A Társulás időtartama:

A Társulás határezetlan idöre, de legalább e PREAMBULUM-ben megielölt KÉCJP pályázat

14



14.

141

HL!

14.11

14.22

keretében megvalósuló Projekt fenntartási időszakának végéig áll fenn.

A Társulás működésének pénzügyi kérdései

 

A Tagönketmányzatok s. Társulás működésének farrásait (általánes működési költségek)

saját költségvetésükből, lakosságszám—arányosan biztosítják társulási tagdíj fermájában, Az

éves működési célú költségvetési igényekről és az egyes Tagönkermányzamkat terhelő

befizetési kötelezettségem-öl a Társulási Tanács az, adett költségvetési év január 15, napjáig

ltatámzattal dönt. A hatáz'ezst alapján a Munkaszervexet haladéktalanul írásban értesíti a

Tagönkütmányzstmltat az adett évi kötelesö befizetésekről és annak esedékességéről.

 

§emházás

A Tagönltcnnányzatok rögzítik hegy a EEC)? pályázathez szükséges saját forrást teljes

egészében, lűllláuban azt általuk biztasítandó önerő alapján biztosítják. Az. önerő

Tagönkormányzatek közötti megosztását jelen Társulási Megállapodás 1 . számú melléklete

tartalmma.

Tagönkarmányzatak rögzítik, hogy képviselő—testületeik és közgyülésük döntött a KÉOP

pályázat előkészítési és megvalósítása sgsltaszábsn a Tagönkm'mányzatük által biztosítandó

önerő mértékéről, melx döntésük s teljes Projektte, annak mindkét szakaszára, és a

visszaigénylésre kerülő AFA összegére is irányadó; A Tagönkermányzatak által biztesitantiö

üne'rő megnszlását, mértékét Tagönkormányzatak szerinti bontásban az L számú melléklet

tartalmazza.

ngtinltamtányzatok kötelezettséget "vállalnak, hogy amennyiben e Prejek't önettiwigénye

esetlegesen mód,,esul, abban az esetben az; 1. számú mellékletben megjelölt arányuk alapul

vétElÉVel a különbözetet biztasltani fggj ált, illetve a szükséges önerőt arányessn csökkentik,

Tagönltennányzstok kijelentik, hegy az előkészítési szakaszban biztosítandó önerő 1. számú

melléklet szerinti mértékét képviselőwtestültteilt, közgyűlésük, valamint a Társulási Tanács

határüzatainak megfelelően 2012. augusztus Zil-ig, illetve új belépö tagak esetében a

tagfelvételtől szóló értesítés kézhezvételét követő 30 naptári nepem belül átutalják a Társulás

bankszámlájára

Tagönltormányzatok vállalják, nagy a Ptejekt által megkívánt idöben, ütemezésben

kültségvetési rendeleteikben bittasitani fogják a megvalósítási stalteszra jutó önerőt is,

melyet a Társulási Tanács által meghatámzett időpontig üzemek be a Társulás számlájára.

Műlt§dt§t§§

Tagönkctmányzatak rögzítik, hogy a Projekt működtetésének fenását a hulladékkezelési

közszolgáltatásból származó bevétel biztesitjal ennek érdekében megállapítják, hogy a

kösszelgáltatásböl származó jöxfedelem fedezetet kell, hagy biztesitsen a megvalósuló

hulladéka—számadási eszközrendszer üzemeltetésére, beleéx'tVe annak felújítását; pótlását,

rekúnstmkeióját is,
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15.

líl

Ezzel összefüggésben Tegönkermányzetek rögzítik, hogy e Htv-ben" kapott felhatalmazás

alapján, helyi önkermányeeti rendeleteikben a települési seilárdhulladek—kezelési

közszelgáltetás legmagasabb árát a mutatkozó jegezelaályi előlráeek betartáea mellett a

Prejekt CBA—ján! összhangban e Projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt a 24,

pentben meghatámzott egyseges díjképzéei elvek alapján úgy határozza meg, hogy az

maradektalanul hlztesítsa a közszelgáltetó által üzemeltetett hulladékgaedálkeclásl

rendszer működtetéséhez, karbantartásához, pótlásához, indekolt fejlesztéséhez szükséges

ferráeelc fedemtét.

 

A Táreulás az államháztartásl jogszabályok alapján elkészített, saját költségvetés alapján

gezdálkedile, melyet a Társulási Tanács határezattel fegad el, végrehajtásánál - a 12.23.

elpent szerinti Munkaszewezet útján — az elnök gertdeskedik,

A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos, államháztartási jegezehályekhan

meghatározott feladateket e 1233, alpent szerint a Munkaeeervezet látja el.

A Társulás pénzeszközeit belföldi hítellnte'eletnel nyitett számláján kezeli.

A Társulás gazdálkedásáre es; Áht, ez Ám, arr Sztv., valamint az államháztartás eeerveeetel

beszámelásl és, könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2009. 041124 ,) Kmm,.rentlelel:w

továbbiakban: Ahsz.- rendelkezései irányadók,

A Társulás vagyam, üzemeltetés, számviteli aktiválás.

sul ' v e

Tagönkermányzatek rögzítik, hegy a Projekt keretében megvalósuló létesítmények,

eszközölt mennyiségi, műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését, értékét és egyéb

jellemzőit részletesen a Projekt delmmeetáeióje tartalmazza.

A Prejekt keretében megvalósuló, beszerzésre lcerültl vegyentárgyek e Társulás saját

mlajdenábe kerülnek. A Társulás megszűnése esetén e Tegönkermányzatekat az l. Seámú

mellékletben részletezettek szerint, az ett megjelölt (teljes Prej Bklí venatkezásá'ben irányadó

önerő-megeszláshez igeeedó) arányban illeti meg a tulajdenl réseesedés. A Táreulás

önállóan jegesult a tulejdenába kerülő vagyentömeg hasznesltásáre, a tulajdenesí jegeliat a

Társulási Tanács gyekerolja.

Tagönkermányzetek jelen Társulási Megállapodás aláíráeakor a Táreulás részére külön

Vagyem nem adnak át. Tagönkormányatatelmalt lehetőségük van arra, hogy a Társulás

működésének biztesltásáre, valamint a pályázat eredményeként létrejövő létesítmények,

megvalósítandó közseelgáltetásek ellátása érdekében a szükséges vagyontárgyakat a

Társuláe rendelkezésére beesássált. A Társulásbe bevitt vagyonelemek a Tagönkormányeet

vegyeneként tartandók nyilván, azon a Társulás mlajdenjeget nem szerez, a

vagyonnövekmény víszent a társult önkormányzatuk közös tulejclene, melyre a Ptk.. közös

tulejclerxre venatkozö szabályait kell alkalmazni, A bevitt vegyen után e Társulás bérleti díjat

köteles fleetni a Tegönkermányzetnak. A bérleti díj mértékét a Tegönkermányzetek az adott

vegyentárgy venatkeeásáben elkészített hivatalos értékbecslésben megállapított eves díjnak

megfelelően határezzák meg,
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Tagönkennányzatek rögzítik, hagy a Projekt keretében létrejövő létesítmények, beszerzett

eszközölt üzemeltetésére, a szelektív-éa nem szelektiv hulladékszállltas ellátáaára gazdasági

társaság létrehozását tervezik a következőkben részleteaetteknek megfelelően

Tagönkermányzatolt kinyilvánítják hegy VGÚ Salgótarjáni Hulladékgaadálkodási és

Városüzemeltetesi Nonprofit Kerlatolt Felelősségű Társaságban (teváhbiakban: VGÚ

Nan—atom Kft.) a Társulás a Társulási Tanács 18/2913. (VELE—8.) Thaa. határerzata, valamint

Salgótatján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/2013; Willi?) Öltsa, határozata

alapján LOOODOD Ft, azaz egymillió ferlnt névértékű üzletrészt szerzett, ezzel a VGÚ

Nonprúfit Kill tagjává vált 2013. augusztus 29. napi hatállyal. A Társulás a Társulási Tanáes

26/20l3. (Kim.) Thez. hatarazatával a Kbt. 9.§ (1) bekezdés kb.) pentja alapján a VGÚ

Nonpretit Kit,—t jelölte ki 2014, január 1; napi hatállyal a Társulás hulladékgaadálkedáaí

feladatainak ellátására; jóváhagyta továbbá a VGÚ Nenpraiit Kftwel, mint

közaaelgáltató—val megkötött közszelgáltatásl saerzödest, mely 2014. január l-je'n lépett

hatályba. Tagönkennányzatelt rögzítik, hogy a Társulás egésa működési területen —

összhangban a HL rendelkezéseivel m a VGÚ Nemet-dili; Kft. a közszolgáltató.

A hul'lade'kgazdalkadási tevekenyaeget végző saját gazdasági, társasággal rendelkező

Tagönkermányaatek (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ba'tanyterenye Véres

Önkennányzatag Pásztó Város Élelem-mányzata jelen alpont alkalmazásában a teválabiakban:

Felek) nyilatkaanak, és egyúttal kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt eredményeként

létrejövő létesítmények, eszközök üaemeltetéseg valamint a hulladekaaállltáa ellátásának

hassal távú bizteaítása érdekében a Társulás által kijelölt VGÚ Nonprefit Kft. mellett a

bátenyterenyei es pásztói köraetközpant feladatainak kizárólagos ellátására szerepet szánnak

a Bátonytereeyei Városüzemeltete'ai Nünpteüt Kitz-nek (tdvábbialeban: BAVÚ Ki),

valamint a Pásztói Városgazdálkodáai Közhaaznú Nenpmfit Kft.-nek (továbbiakban;

PVGK'N lift!) is. A BÁVÚ Kit. és a PVGKN Kft. a 2012. június 30-án fennálló szelgáltatási

körzetében jogüsult tevábbta is a azelgáltatás végzésére.

A Felek megállapítják hegy a VGÚ Nonpreffit Kft.,a BÁVÚ Kit; és a PVGKN Kit.

egymassal alvállalkezói aaarzéidéat kötöttek 2014! április l. napi hatállyal a bátenyterenyei

és pásztói körzetközpent szolgáltatási feladatainak BÁVÚ Kft. és a PVGKN Kft, általi

kizárólages ellátására. Felek rögzítik, hogy a Prejeltt megvalósulását követően a

bátonüerenyei és a pásztói köraetltözpontban megvalósult Valamennyi, Prajekt

eredményeként létrejövő létesítmény; eszköz BÁVÚ aa. és PVGKN Kft. általi kizaaiagas

üzemeltetésére vonatkeaóan módosítják az alvállalkozói szerzödést. Felek rögzítik, hagy a

Tátaulás tulajdenáha kerülő létesítményeket a Társulás a vele szerződéses vlazenyban álló

VGÚ Nenpmflt Kft.-nek adja, bérbe, berleti díjfizetési kötelezettaeggel. A bátonyterenyei és

pásztói kömetközpantban megvalósuló létesítményeket a VGÚ Nenpmflt Kft. az

alvállalkozói ,azeraődés módasltaaával egyidejüleg albérletbe adja a BÁVÚ Kft.-nek és a

PVGKN Kft.-nek Felek rögzítik tú'vábbáj hogy a batenyterenyei és pásztói körzetközpontban

a hulladakgaadálltodási közszolgáltatási díj a BÁVÚ Kürt és a PVGKN Kit,-t kizárólagdsan

illeti meg, amely fedezetet nyújt az alvállalkozói saeraődesbea meghatározett feladatait

ellátására, valamint a azelgáltatáahoz kapeselódö valamennyi, Ht. és végrehajtási rendeletei

által meghatárezett fizetési kötelezettség teljesítésére, beleértve a BÁVÚ Kft és a PVGKN

Kft által begyűjtött hulladék után fizetendő hulladéklerakásí járulékát és a Rt. 49.§ szerinti

felügyeleti aaa is. A vett Nenproüt aa. a BÁVÚ Kft. és a PVGKN Kft. alvállalkozói

szerződésben feglalt feladatai ellátásával kapesolataaan veszteségét—ítésre, vagy bánnaly
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16.

17.

l7.l

fizetési kötelezettség vállalására nem köteles, az: alvállalknzóh Hnanszírnza'saban nem vesz.

részt.

Tagönliermányzatnk rögzítik, hogy amennyiben legszabályí változások következtében a

fenti üzemeltetési keneepeió meghaladottá válik, lehetöség ener-int a fenti elvek alapill

vételével; az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő üzemeltetési knneepeíót delgozrxak

ki, ésjelen Társulási Megállapedást ennek megfelelően mádeslüák.

Tagnlr megállapnclnak, hegy a tervezett fejlesztések egy résae előreláthatóan a Salgótaiján

Térségi Hulladekleralrö telep, a hátenyterenyei Galla—sienai kemmunális hulladéklerakó,

levábbá a Tar 018. hrsz-ú ingatlan (tulajdenns: Pásztó Várna Önkormányzata) fejlesztesre
alkalmas területein kerülnek megvalósításra, A hulladéklerakó telepek az ílletélcee

Tagönkomiányzatek mlajclenát képezik. A tulajdonos Tagönknrmányzalnk kijelentik, hegy

megteremtik a lehetőségét annak, hogy a tert/ezett fejlesztések a hulladéklerakó telepeken

megvalósuljanak. A tulaj finnes Tagönkennányaatok kijelentik, hegy a pályázat sikere ezsetén
a Projekt megvalósítási és fenntartási időszakának végéig a beépíteni kívánt földrészletekre

visszterhes földhasználati jeget blztesítanak a Társulás számára. Tagönknnnányzatelr

rögzítik, hegy a Projekt keretében megvalósuló felépítmények a Társulás mlajdenába

kerülnek.

Tagönkermányzatek rögzítik, hegy a Prejelit keretében az illetékes Tagönknrmányzat

területen megvalósitani tervezett, Társulás tulajdonába kerülő építmények esetén es altalaj

önkormányzati tulajdonban maradása mellett-a felépítmény mlajdnnesával-a Társulással—az:

altalaj megfelelö reszenek használatán megállapndást kötnek.

gzámtzigll aktívalás

A pályázatból származó eszközök bekerülési értékének megállapítása a Számvitelről szóló

2000, évi C; törvényben Feglaltak szerint tűrténík, mely alapján meghatárneható, hogy

milyen értéken aktiválja a Társulás a beszerzett eszközöket a beruházás megvalósulását

követően,

A pénzügyi kötelezettségek nem teljesítése esetén követendő eljárás:

Amennyiben a Tagönkermányzat ismételt felhívásra sem teljesiti a Társulási Tanács

határezatában foglalt, vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, a Társulás a fizetési

határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő Tagönkermányzat által a

pénzfergalml szelgáltatójának edett felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására

jegesult. A felhatalmazó level mintáját a Be számú melléklet tartalmazza. A

Tagönkermanyzatek kötelesek 2013. augusztus 31. napjáig a Társulás részére a felhatalmazó

levél számlavezető hitelintézetük aláírásával ellálett egy eredeti példányát átadni. Új belépő

tagek az inkasszó nyilvántartásba vételéről a tagfelvételi-öl szóló értesítés kézhezvételét

követő 30 naptári napnn belül kötelesek gendesknáni, és annak eredeti példányát a Társulás

reseére átadniukl

A Társulás ellenőrzése

A Társulást a Tagönkermányeatnk kepviselőutesttiletei es közgyűlése célszerűségi és

gazdasági szempentból ellenőrzik.
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A működésről az elnök évente köteles beszámolni a Tanácsnak. Abban az esetben, ha a

Tanács nem tagadja el e beszámelót, eseti ellenőrző bizottságot állíthat fel, A bieüttság 66

nepem belül, köteies lefelytatní a Vizsgálatet és jelentését a Tanács elé terjeszteni; A

szabálytalanságek megszüntetéséről az elnök, vagy a Tanács által esetileg kijelölt személy

kötetes gondeskcdni 30 napon belül, és a megtett intézkedésekrőí, azek eredményeiről

tájékoztatja a Tanáeset annak semm következő ülésén.

A Társulási Tanács tagj ai kötelesek évente egyszer a képviBetti-testű]ettákfnek1 közgyűlésnek

heszámeini a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetérőí, a Társulás eéljánek

előrehaladásáról.

A Társulás a belső elienőméet a költségvetési szervek belső kentrellrendszeféröl és

belső ellenőrzésére.! szóió 370/2011. 041131) Kermxendeiet szerint, külön megálíapedáe

alapján működteti, emeíyrői az elnök evente beszámel a Társulási Tanácsnak

Csatlaimzás a Társuláshüz

A csatiakeení kívánó önkennányzetek képviselö-testületének minősített többséggel hezett

határezete szükséges a esetlekezási kérelem benyújtáeáhezt A kérelem tartalmazza a

csatlakozni kívánó önkermányzat nevét, seékhelyét, a képviselö—testületi határezetet a

Társulásha való beie'pésröí, valamint arról, hogy a képviselőmtestület vállalja a jeien

Társulási Megállapedás betartáeát, a Társulás céljainak elfegadását, tevábbá hegy hímesítja

a Prejekt megvalósítása kapcsán rá esti köítségek viseiéset. A esatiakümi kívánó

önkermányzat képviselő—testületének a döntést — ha tői-vett;! eltérően nem rendelkezik ., a

kérelmezett esatlakozási időpentet legalább hat hónappal megelőzően kell megbanta. A

kérelemnek és a képviselő—testületi határozatnak tartalmaxnia kel! a fentieknek megfelelően

a kérelmezett esatlakezási időpüntet.

A kérelmet az elnökhöz; kel! címezni.

Az elnök összehívja a Tanácset e kérdem megvitatása céljából a kérelem benyújtásától

számított 60 nepem belül. A Tanács a kérelmet véleményezi A Tagönkermányzetek

képvise1ő-testühetei$ közgyűlése a tanácsi vélemény megbüntetett követő 60 napom belül

külön—külön minősített többséggei meghuzatt határezattal döntenek a kérelem elfegadásáról

vagy elutasításárói.

Ha bármely Tegönkermányzat képviselö-testülete? közgyűlése elutaeító határozatet have, a

kérelem elutasítottnak tekintendő.

A Társuláshei való esetlekezáshez szükséges a RED? Irányító Hatóság előzetes írásbeli

hozzájárulása. A hozzájárulás—lehetöseg szerint— a Tagönkemányzetek döntését

megelőzően szemendö ha

185 A esatlakeió önkermányzateknek a 14.23. aípentban megjeiöit önerő 0,1%—át kell

bím'esítaniuk. Az erre Vronatkezó kötelezettségvállelásról a 131 pentben megjelölt.

képviselőatestületí hetét—ezetben rendelkezniük ken. A esatlakezó önkennányzatek a 031 %—

nak megfelelő tulaj dani részesedést szereznek a Társulás vegyenából. Ennek megfelelően a

mödesuló tulajdení hányadekróí a csatlakozási kérelem elfogadásaker esedékes Társulási

Megáilepedáe módosításakor döntenek a Tagönkermányzatek.
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Kiválás a Társulásból

Tekintettel a Projekt kiemelt fontosságára, Tagönkormányzatok vállalják, hogy a Mötv.-ben

biztositott kiválási jogukkal csak alapos és ténylegesen indokolt esetben, a Társulási

Taoáeesal, ae elnökkel és a KÉOP Közmmükődtl Szervezettel törtent egyealetést

követően élnek.,

A Társulásból történő kiválásról __ ha törvény eltérően nem rendelkezik — legalább hat

hónappal korábban, a Tagönkományzat képviselö—testülete, közgyűlése minősített

többséggel meghozott határokatával kell dönteni. A kiválás időpontját tartalmazo

határozatról a Társulási Tanácsot haladéktalanul elteaiteni kell.

Tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tagöukormányzat által

befizetendő önre'sa teljes össaege a Társulás vele szembeni jogszerű követelései melyet a

Társulás minden esetben érvényesíteni fog, Kiváló Tagönkonnányzat tudomásul veszi, hogy

a Projekt megvalósitása érdekében általa fizetett előkészítési költséget; valamint az önrészt

nem követelheti vissza a Társulástól.

A Társulásból kiváló Tagönkoimányzatnak a társulási vagyonból az 1. számú melléklet

szerint a Tagönkormáoyzatot megillető tulajdoni hányad arányában a Társulás köteles

kifizetni a tulajdonrészét a kilépés napján fennálló érték alapul vételével A kitlaetésnek a

kiléués napj át követő hat hónapon belül meg kell történnie. A kiváló 'Tagönkormányzat által

a Társulásba bevitt vagyont a királást követő hat hónapon belül kell kiadni; a kiadásig a

líl. szerinti bérleti, díj illeti meg a kiváló Tagönkormányzatot. A bevitt vagyon

vagyonnövekményéből a kiváló Tagönkonuányzatrajutó eszmei hányad értékét a Társulás a

fentiek alapján köteles kifizetni. Kiválás esetén a fentiek seerinti 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 teliesítése veszélyeztetné a Társulás

további működését, Ebben az esetben a Társulás a tulajdonrész alapján a kiváló

Tagönkormányzat részére m külön szemödés alapján —— használati díjat köteles fizetni A

kiválás során történő elszámolás esotén figyelembe kell venni a 193-1934 pontok alapján a

kiváló Tagönkormánysat Társulással szemben fennálló kötelezettségét is.

A kiváló Tagönkormányzat köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére,

valamint a kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. A kártérítési

kötelezettséget a Tagönkormáuyzatok valamennyi, a kiválással okozott kárra vonatkoztatják,

beleértve az esetleges elmaradt hasznot is,

Tagkizárás

Amennyiben valamelyik Tagönkománysat 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 teljesítését, az

elnök jogosult ketszer írásban, az adott kötslezettségszeges jellegére tekintettel megállapított

határidő tűzésével felssólitaui a Tagönkonuányzatot s telj esítésre.

202 A 201. pontban meghatározott esetben a Társulási Tanács minősített többséggel

dönthet a Tagönkonuánysat Társulásból való kizárásáról a határozatában

megállapított nappal, A kizárás legkorábban a határozathozatalt követő napra szólhat.
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A kizárás jegkövetkezme'nye megegyezik a kiválás jcgkövetkezményeivel.

A Társulás megszűnése,- a Társulási Megállapndás módosítása

A Társulás megszünik:

a.) ha törvényben meghatározott megszűnési feltétel következik be,

bi) ha a Tagönkermányzatok a 212. pentnak megfelelő döntést hetnek,

c,) e törvény erej értél fegva,

tl.) ha a biróság jogerős döntése így rendelkezik.

Bármelyik Tagönleermányzat képviselö—testülete) közgyűlése minősített többséggel

meghazott határozatával kezdeményezheti, hogy a Tagönkermányxetelt határcwzzanak a

Társulás megszüntetéséről. A kezdeményezést valamennyi Tagönkermányzatnak meg kell

küldeni, és meg kell benne jelölni a megszüntetés javaselt napját. A Tagönkennányzatolt a

kezdeményezésről a kézbesítéstől számítana 60 nepem belül kötelesek dönteni, A Társulás

megszüntetéséhez: valamennyi Tagönkermányzet minősített többséggel meghezett

határezata sxükségest

Tagönkemányzatok rögzítik, hagy a ijelet fenntartási idejének végéig a Társulást nem

szüntetik meg.

A Társulás megszűnése esetén a Tagönkermányzatek kötelesek egymással elszámolni; A

kötelEÉBttSégBk teljesítése után fennmaradó vegyen a Tagönkormányzatek között a tulajdcmí

hányaduk arányában eselik meg. A, Tagönkarmánytat által e Társulásba bevitt vagyont a

Tagönltormányzatnak kell kiadni, a bevitt vegyen vegyennövekményet a

Tagönkermányzatok között a tulajdoni hányaduk arányában kell megúsztam.

A Társulási Megállapúclás módesítását bármelyik Tagönkermányzag az elnök és az

alelnök(ök) kezdeményezhetik. A kezdeményeiést az elnökhöz kell benyújtani. Az elnök

vagy a székhelyönkarmány'zat kezdeményezését a Tegönliermányzatüknak közvetlenül kell

megküldeni társulási tanácsi előterjesztés fermájában. Az elnökhöz benyújtett

kezdeményezésben a médesításl javaslatot - lehetöeég szerint - szövegszerűen be kell

mutami, ennek hiányában a módesftás célját kell kifejteni. A szövegszerűen henyújtett

mödesítási javaslat megtárgyalására —— amennyiben a Munkát-szervezet álláspontja szerint a

módeeításnak törvényi, vagy 51 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 Frei elit eldaláról fennálló akadálya nincs —— az

elnök a Mnnkaszervezet útján köteles a szövegszerű módesltást kidolgnrmi és a Társulási

Tanács elé terjeszteni. A Táreulási Tanács módúsítást támegató határozata esetén a

Tagönkemányzatek kötelesek legkésőbb 60 nepem belül döntést húzni a módosítási

javaslatról; A Társulási Megállapedás módesitásáhez az összee Tagönkormánwat képviselőn

testületének, közgyűlésének minősített többséggel meghezett hatalmam szükséges.

A Társulás képviselete

A Társulást harmadik seemélyekkel szemben; biróságek, más hatóságok előtt általánes

képviseleti jegkörrel felruházva az elnök képviseli; Az elnök akadáiyeztatása eseten az
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alelnökök helyettesítik az elnöküt teljes jügköweli A Társulást az elnök (helyettüsítés

esetén az alelnök) önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel

vagy kézzel előiit, elönycmt'itt vagy nyümtatütt társulási név alatt az elnök teljes nevét saj át

kezüleg irja alá.

23. A nyilvánnsság biztosítása

Tagönkarmányzatok kötelezemséget vállalnak a megvalósítandó Prcjcakttel kapcselatban a

teljes körű lakössági tájéküztatásra. A tájékoztatásnak ki kell térnie a PREAMBULW—ban

megjelölt júgsz'abályi; különösen a közösségi kötelezettségekre, a Projekt előnyeire,

lakossági hatásaira! a megvalósítandó léteáítményeltre, a kumgilex hulladékgazdáikodási

rendszer működésére. Tagönkürmányzatok a, nyilvánosság biztosítását a ijekt teljes

időtartama alatt folyamatesan biztúsítják.

24. Dijképzés

Tagönkürmánygawk rögzítik, hagy a mindenkor irányadó jogszabályaiknak megfelelően, a

Htv. 35.§ e.) petit szerinti, ingatlantulajdonüst terhelő, miniszteri rendaletben nem

szabályzatait díjfizetégí kötelezettséggel, annak megtiaetésí randjével, valamint az esetlagas

kedvczménye'kkel kapcsolatas áíjképzési—és szabályozási elveket úgy állapítják meg, hagy az

m ögszhangban a ijekt CBA—jáml —— fedezetet biztasitscm — a miniszteri rendeletben

megállapított hulladékgazdálküdási közszalgáltatási díj mellett - a hulladékgazdálkedási

eszközrendsaer üzemeltetésére, beleértve annak falújítását, pötlását, rekünstrukcióját

25. Egyéb rendelkezések

Zil Tagönkormányzatük kötalemttségat vállalnak? hegy a Projekt megvalósítása érdekében

kölcsönösen együttműködnek egymással, legalább a ijelct fenntmtási idejének végéig.

253 Tagönknnnányxatük rögzítik, hagy a megvalósítás gorán a, PREAMBULUM-ban

megjelölt jügsáabályalmak megfelelően járnak al.

253 Tagönkórmányzatck kötelezettséget vállalnak, hogy önkermányíati döntéshüzataluk

Baráti % Projekt célkitűzéseit figyalembe vaszik.

214 Tagönkormányzatük kinyilvánítják és kötelezettséget vállalnak, hogy a Társulásból

történő esetleges kiválásuk esetén tudamásul veszik a, kiválás jogkövetkezményeit,

255 Tagönkannányzatak rögzítik, hagy a Társulás müködése agyán a PREAMBULUM—ban

megjelöltjúgszabályokat veszik alapul.

26. Vegyes és záró rendelkezések:

JEIÉR Társulási Megállapüdás a Tagönkormányzatük alábbi képviselő—testületi és

közgyűlési határmzata, Valamint a Társulási Tanács ..,...!2814. (m......) Th.sz, hatát'DZata
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akapján, a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba
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.,., ......... .; .......... határozata alapján
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:::::::::n....:.:n:-:::n.--.:::::u: ........::u......... ::

Karancsalja Község Képviselő—vtsstülefénck

., .......... ..".,,,..,....hatámzata alapján

-ynu: ::a: *—a:: ................................nem .......

Karancskegzi Község Képviselő-testülstének

., ........... ........ , határmata aíapján

::uun: Aun—::- ::-nun: :wn ....................

Karancsság KözségKepwselgwtesmletmak

. . "............"..........határozata alapján

::: ------------------------------------- n: ................

Kisbárkány KözségKépviselő-tastülétének

. ............ hatámzata alapján

::- :,:: n:------— sui-rea-m ... ... :m H.::u n: n: :n:

KaxárdKözség Képviselő—testülátének

....... határozata alapján:: nun:

::::: --------------- ::u::" A:: : un:..........

Ludányhalászi Községchwsmló—iasmietenek

. határozata alapján::nn- n.: ::una—n":

1i§::m:" :: Huuu -------- §n§§4::nnuxuh': :::::::::: ::

Márkháza Község Képviselő;-mstüietének

. határezata aiapján::uu :: ::-"nnna":
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::::::::::::::::: nun".::un:-:::n::"n.:u:::::::n....n::

Karancsberény Község Képviselő-testületének

.határeaata alapjan. ::unn—uunuuu:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Karancslapujtö Község Képviselő—testületének

....... határozata alapján

Kazár Község Képviselő—testületének

határozata alapján

Kíshaxtyán KözségKépvisalő—temületének

. ............. .hatámzata aIapján

::::::: ::nu::-:::swn::n,"..:::"um,:-..:nnenáuuuuuo:

Luafaiva Köxség Képviselő-testületének

, határazata alapján"...—a::n-nu

::xunu :::::::: ::on: ::::::::::::n......................"",

Magyargéc Község Képviselőaestíiletének

......... határozata alapján

:: :: :::::::: a§4:;:an::::::::::..)..." :::::::: ::uu::: :::::::::::":"

Mátramíndszcm Község Képviselő—testületének

..........határozata alapján



Mátrangvák Község Képviselő-tesmietének

............ ",.""......uhatározata alapján

..............Huu-Huuu"n.,-u."Huuu-un."...H.

MátratemnyeKÖZSÉg Képviselőűestüíetéaek

határozata alapján

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ""...-.".nuua-""...

MihalygergeKözség Képvisefö—tcstületének

..hatámzata alapján

..................................................**§,,.-.

Nagykmesztúr Község Képvisalö—testületénak

. , ............ ............ .mhatárúzata alapján

..............m"""-nu...p.............uuuuH-pnn."

Nógrádmegyer Közaég Képviselő—testületének

...................... határeaata alapján

RaküczzbcmyaKözség Képviselő—testülcténgk

. ... .. határozata alapján

Ságújfalu Község Képvísaiö—tcstületének

..... határüzata alapján

............;n",."....:anun...nun—"annuunuunn-n

Mátraszela Község Képvísáő—testületének

határezcata alapján

uau—(va-nuuu."..-"...n— ...............................

Mátraverebély Község Képviseló—tastületének

. . határozata alapján

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

Nagyhárkány KözségKépvxscIő-testuletének

................ határúzata alapján

cu- -------------n......................................

Nemti Köizség Képviselőktestülmánek

.........határcmata alapján

iiiiiiiii HuHv-tun—-Huuu—un"...."-......

PásztóVams Képviselö—testületénak

.......... határozata alapján

-----------Huuu-nunc.—nnna....un.-u(van.—"ne......"

RimöcKözség Képviselő-testületének

.............. határczata alapján

xii -------------- "H,,------------- Ha; ..................

Saigótagan Magyei Jügú Város Közgyűlése

............. . ........hatál-933133 alapján
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...................Huuu-nu-u-uMn,-nnna." . ..nup"u.n"...nnu....-unaswnnnunuuuu.,-"u.n

SámsenházaKözség Képvisekő-testületénak Samosköújfalu Község Képviselő—testmeténzk

.. ..........határozata alapján !, határoxata alapján

Söshartyán Község Képviselő-testületének Szalmatercs Közgég Képviselő-testületének

......... hatámzata alapján hatámzata alapján

Saccsényfelfalu Község Képviseíö—testületének $zílaspügüny Község Képviselő-testüietének
.. határazata alapján ......... hatámzata a£apján

Simba Község Képviselő-testületének Szurdckpmpöki Község KépviseIű-testületc'nek

w. ............... .........határazata alapján ...................... határ-Düfa aíapján

Vagány KözségKépwsclé-testületének Vizslás Közgég Képviselő-testületének

., határúzata alapján ....... .................. határozata alapján

Kabar Község Képviselötesmletének

...............H,".............hatámzata alapján
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1; számú maüékfera Társulási Magállapndáshoz-

' A ijekrmegua/ásüása során s Tagönkamányzaiakáifa! bíztasitandó

Úngríi magmás, a fagnkatmegíifatö szavazat-szám és tuiajdani hányad

kieg—ülé; magmás: áh Tuiaiduni

 



2. számú melléklet a Társulási Megállapadáshaá—

Alkalmazandá !akasságsifámnk

ukmsigszám Lakosságszám

Tatapmé3 EGÉR M, 01 .falkalmamndó 2074. M. (HL (alkalmazandó

:. Társaim Magáilapudis ; Társulási Megállapndis

UH BENNE asatébm] agyát! mmm! $$$-Eh!!!!)

 asszem:
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3. számú mélléklet

FELHATALMAZÖ LEVÉL

Alulírcatt,
mint ............................ . ......._ .................

Önkünnányzat (székhely.................) polgármestere

aláírásra jegosult képviselője (tövábbíakban Számlatulajdnms) megbíztam a számlavezető:

...... ................................ .............. Bankct hagy a nála vezetett

........ számú számla terhém a §,Kelet—Nógrád

Térségi Húlladékgazdálküdásí Társulás" nevű önkmmányzati társulás működésével és a Társulási

Megállapadásban megjelölt az általa megvalósítandó pmjalcttel kapcsolatas társulási tagdíjak

pályázati önerő és megelölegezendö ÁFA összegére az alább mügnevezett Kedvezményazett által

benyújtütt beszedési megbízású tcljesüésére az alábbi feltételekkel:

 Sxámlatulaídünes megnevezése

Számlatulaídonüs sxámlaszáma
 

 

     

Kedvezményezett megnevezése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgaxdálkcdásí

_ Társulás

Kedwzményezctt sxámlaszáma V 10400786-50536672-69891 OOO
 

A falhatalmazás visszavonásig érvényes A vísszavanáshúz a Kedvezményezett írásbeli
hazzájámlása szükségas

A beszedési megbízáshozaaKedvazrnényezatt köteles üsatolni a fizetési kötelezettséget megállapító
társulási tanácsi határozatet.

Számlatulajdenos

Fantleket, mint a Számlatulajdones számlavezető hitelintézete nyilvántartásba wattmkw

Számlavezető hitelintézet
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KELET—NÓGRÁDI HULLADÉKREKm;!WAmüs TARSsms

sie!) Salgótarján, Múzeum tér !.

Tel.: 3215326939

e—mail: nngradirelmlth'selagginailxms !

 

lkta'rg'szám: 730—16/2Ö14

3 , napirend

JAVASLAT

a Kelstsl'flógrádl Hulladékrekultiváciús Társulás

Társulási Megállapodásának

módnsításárs

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Megállspsdás 196. püntja szabályozza a Megállapodás módúsításának menetét lslsn

hatámzaü javaslat az alábbi főbb mödüsításokat tartalmazza:

— a Társulási Tanács határezstképességének és döntéshozatalának egyszerűsítése.

w— delegálás lehetőségének biztasítása, annak éxdskében, hogy a Társulási Tanácsban ne csak

palgáxmester, hanem slpúlgármsster, vagy önkormányzati képviselő: is képviselhssss a

tagskat,

— törvényi előírásaknak való megfelelés érdekében a Társulási Tanács feladat- és hatáskörének

módosítása,

Fentiek alapján elkészítettük a társulási magállapsdás módssltásátg mely a. halászati javaslat 1.

számú mellékletét képezi; Az egységes szerkszatű Társulási Megállapsdást a könnyebb

áttekinthetőség érdekében csateljuk az slötmjesztéshezl

A Társulási Mcgállspsdás médesítása a Társulás nündsn tagiának képviselő—testülete által

minősített töbhséggsl hasznú hatámssttal történő elfogadását követően lép hatályba a műdosítás

Magyar Államkincstárnál lörténö bejegyzésével A Társulási Msgállapsdás It'—9.6. púntjában

szabályczstt 60 napos képviselőatsstületí döntéshesstali határidőre: tekintettel legkésőbb 2015.

január 98313 valamennyi képviselö-tsstülstnsk ssükséges a döntést magma-mia

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem as előterjesztés megvitatását, és az alábbi haf—ámzatí javaslat elfogadását:

Határ zati *swaslat

l. A Keleti—Nógrádi lwltdladékrekultíváciés Társulás Társulási Tsnácsa a Társulási Megülapudás 81

számú módasítását s mslléklsl szerint jóváhagyja.

Határidő: szauna!

Felelős: Társulás elnöke



s. A Társulási Tanács felkéri % mgönkennányxsmkat, hagy 2911 január É—íg a Társulási

Megállapodás 8, számú módosításáhsz a szükségas képviselö—testülsü hatáxssstokat huzzák meg, és

küldjék meg a, Mmüiaszervezet számára,

Határidő: 2015. január 9—ig

Fslclős: Társulás tagönkünnányzatainak püigármestersi

35 A Tásulási Tanács felkéri az einököt, hogy a változások türzskönyvi nyilvántartásba vétele

éráskébsn a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: éüelamszarűezl

Faleíős: Társulás elnöke

%algátarján, 2014, novamber ;;

 



l_

Jegyzőkönyvi kivonat

. ...............Község/Város Képviselőntestületéngk

"..a—"..,12014 (....) számú hatámzata

a Kelet—Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás

Tárwláá Megállapodásának Si számú módüsítása

...................Község/Vára Képvisalö-testülete aa Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs

Társulás Társulági Megállapuáásának 8. számú módüsítását megtárgyalta; és azt a melléklet

sxerint jóváhagyja. A Képviselő—tegtttlet felhatalmazza a polgármestert a Társulási

Megállapüdás 8. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt

dokumentmn aláírására.

Határidő: azünnal

Felelős: palgármester

.............................Községfváms Képviselő—testülete felkéri a polgármestert, hagy a

döntéáröl a munkaszervezeti feladatukat ellátó Salgótalján Megyei Jögú Vár-os

Palgármesteri Hivatalát — jelem határozat megküldésével—- legkésőbb 2015. január 9-ig

értesítse. '

Határidő: 2015; január 9.

Felelős:: mlm, pelgánnester

..............................Kökséngáms Képviselő-testülete a Társulási Megállapüclás "?2 pantja

alapján ............ ,......... Község/Város Önkannányxata képviseletére . ........................-t

delegálja a Társulási Tanácsba tagként

Határidő: azannal

Felelős: ..,..W, delegált



KelebNógrádi Rulladékrekultivációs Társulás

Társulási Megállapadás

3. sz. módnsítása

A Kelet—Nógrádi Hulladéltteliultiváclós Társulás tagönkürmányzataí a Társulás Társulási

Megállapodását a Társulási Tanács "../2614. (......) Tb sz. hatámzata, valamint a

tagönkúrmányzatok képviselö-testületeinek és Közgyűlésének batárczatai alapján 32 alábbiaknak

megfelelően módúsltják:

l. ATársulási Megállapüdás 713 pentjának helyébe az alábbi rendelkezés láp:

"A Társulási Tanács tagjai a társulásban részt vevő tagönkormáuyzatuk képtáselőutestülemi/

Közgyűlése által, delegált tagnk. Delegált tag a tagönliormányzat polgánnestere,

algolgármestere vagy képviselá—tastülaténak/Közgyűlésének tagia lehet. A Társulási Tanács

ülésén a tagönkcrmányzatolc jegyzői tanácskazásl joggal vehetnek részt."

2. A Társulási Megállapodás 7l4. poutjának helyébe: az alábbi rendelkezés lép:

,,A Társulási Tanácsban szavazni személyesen, vagy a tagöttkürmányzat által delegált tag

által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet, A tagönkormányzat által

delegálttag által megbatalmazatt helyettes képvigelő a tagönlmrmányxat pelgármestere,

alpalgánmstere, vagy képviselö-testületének tagja lehet"

3, A Társulási Megállapodás 7.5. pantjának első bekezdésében. szereplő ,,alakuló ülésén"

szövegrész hatályát veszti, a ,,tagönkürmányzat pelgármestere jelölhető és megválasztható"

szövegrész helyéba a ,, tagönkürmányzat által delegált tag jelölhető és. megválasztható"

szövegrész lép.

4, A Társulási megállapodás 7.5. püntjának másudils; bekezdésének első mandate; helyébe. az

alábbi rendelkez—ég lég;

,,Az elnök és 32 alelnökök) megbizatása delegálti státuszát megalapazó jbgvíszonya

fenaállásáig, de legfeljebb öt évig szól."

5. A Társulágí Megállapndás 7.5. pontiának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés

lép;

"Az elnök és az alelnök(ök) a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének

kezdaményezésére, az összes leadltató szavazat több mint felével meghozott határaxattal

visszahívható, A Visszaltivásról döntő ülésen meg kell választani az új elnököt, alelnököt a

megválasztásra irányuló szabálynak szal-int. A visszahívása irányuló előterjesztésbm meg

kell jelölni a kezdeményezők saját jelöltjét is. Alelnök visszahívása esetén a Társulási

Tanács dönthet úgy is, hogy nem választ új alalnököt, amennyiben legalább agy,

visszahívással nem érintett alelnök továbbra is betölti a tisztsége ."

6, A Társulási Megállapüdás 84. püntjának gt) alpontjában szereplő ,,első félévi és

hámmnegyed évi végrehajtásáról szóló tájékeztató" szövegrész hatályát veszti

7. A Társulási Megállapodás 8.5 puntjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1



HL

11,

ll

13.

14.

11

15,

,,A Társulási Tanács hatássatképes, ha az ülésen legalább 4 tag jelen van; és a jelen lévő

tagok as összes szavazat több, mint felével rendelkeznek A Társulási Tanács érvényes

döntéséhez legalább 3 tagnak az, igen ssavazats szükségss, amennyibsn az meghaladja a

jelen lévő tagak szavazatainak felét, valamint az; általuk képviselt tagönkürmányzstok

lakosságszámának egyharmadát."

A Társulási Megállapüclás 8.5, pantjánsk harmadik bekezdésésen szereplö §,10 tag"

szövegrésze helyébe. a ,,3 tag" szövsgrész lép.

A Társulási Megállapüdás 8.6. püntjának s.) alpantjában szereplő ,,valamínt a gazdálkadás

első féléves, és háromnegyed éves helyzetéről szóló tájéküztató" szövegrész hatályát veszti.

A Társulási Megállapndás 316. pontja második bekezdésének a.) alpontja helyébe as alábbi

rendelkezés lép:

,,a) delsgáltl státuszát megalapüzó jogviszonyának megszilnésévá,"

A Társulási megállapodás 813. pontjának ötödik bskszdésa helyébe az alábbi rendelkezés

lép:

,,A, társulás alelnök(ei) az elnök munkáját segíti(k)ss általa meghatárazatt körben,

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helysttesítim) a képviseletre vanatkozó szabályük

sserint."

A Társulási Magállapodás 153. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép;

,,A Társulási Tanács tagjai kötslssak évente egyszer a képviselö-tsstületülmek, közgyűlésnek

beszámalni a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről: a társulás céljának

elörehalaáásáról."

A Társulási Megállapüdás ZO. pnntja helyébe az alábbi rendelkszés lép:

,,A társulást harmadik személyekkel szemlizsn, bíróságok, más hatóságok, előtt általánús

képviseleti jügkörrel felruházva az elnök, képviseli; Az; elnök akadályoztatása esstén az

alelnökök helyettesítik az elnököt teljes jogkörrel. A társulást az elnök (helyettesítés esetén

az alelnök) önállöan képviseli. A társulás jegyzéss akként történik, hegy a géppel vagy

kézzel előírt, elönyomatt vagy nyamtatütt társulási név alatt az elnök teljes nevét saját

kezűleg hja alá,"

A Társulási Megállapüdás 21. püntjának helyébe az. alábbi rendelkezés lép:

,,Jslsn Társulási Msgállapndás s tagönkürmányzstük alábbi képviselö—testületi és közgyűlési

határessta, valamint a Társulási Tanács , t,",flülél. (..........) Thsz. határozata alapján, a

törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba."

A Tátsulási Megállapüdás jelen módssításssl nem érintett részei váltcsatlanul hatályban

maradnak,

Jelen módosítás a tagönkormányzatuk alábbi képviselö-testületi és közgyűlési határüzstaí,



vaiamint a Társulási Tanács .....f2014. (.....) Th.sz. határnáatai alapján; a törzskönyvi

bejegyzés napján lép hatályba.

Salgótaxjáng 3301 ,,,,,,,,,, .

Határczatok:

Bátonyterenya Váms Önkormányzatának . sxáxm'x képviselő-featületi határozata,

Bars-*asherény Község Önkarmányzatának számú képviselőaestületi határozata,

Care—d Közeség Önkarmányzatának ................ számú képviselőatestületi határozata,

Écseg Község Önkarmányxatának .................... számúképvísIE:Iö—tf.3*.§1t1'iílé.3*tí,ha'atá'irüxzataii

Etes Község Önkümxányxatának .................... számú képviselö—testületi határozata.,

Karancskeszi Község Önkümányxatának . , sgámú képviselö—testiiieti határozata,

Karancslapujtő Község Önkonnányzatának ................... számú képviselő—testületi határozata

Karancsság Község Önkürmányzatának számuképviselö—testületi határnzata,

Mátraterenye Község Önkonmányzatának H Kt. számú kégviselö—tastületi határcszata,

Nógádmegyer Község Önkarmányzatának ................ számú képvigelő-mátületi határozata,

Pásztó Várns Önkürmányzxatánák számú képviselö—testületi ha'cárczuza'ra§

Salgótarján Megyei Jagú Vámos Önknrmányzatának .................... Óh; sz. határozata,

Someskőújfalu Község Önkormány/mának ........................ számú képvigelö—testülati 'hatámaata,

Szaimatercs Község Önkormányxatánakszamuképviselő—testületi határazata,

Szécsény Várüs Önkmmányzatánakszamuképviselő—testülati hatál-ama

...—... ..........................................................................................................................

NagyuMajdan Józsgf Mamát—né Gare Rita

Bátonyterenye Várns Önkormánygat .Borsasberény Község Önkormányzat

polgármestere polgármestere

Dániel László Moravesik Ferenc

Cemd Község Önknrmányzat Eeseg Község Önkünnányzat

polgármestam palgármastere



'vyvav,..v.'xr1.,1.,,.;!....g....1....u...l......a..;..;g ,,,,,,,

Lénárgüezsö

Etes Község anermányzat

palgármzstere

—,9,.--v.w—e......:..c.a....;.,.u...lnnz..;..i..aa;..._.f ,,,,,,,

Ssmoskői Tibet

Karancslapujtö Község Önkarmányzat

polgármestere

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

Gacse László

Mátratermye Község Önknrmányzat

pülgármestere

,-,e..r,—.u':.-..yn.....1;.;;.zaa-cay—euw——7.§ü ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dömsödi (Réber

Pásztó Város Önkonnányzat

palgármestere

...,.;. .........................................................

dr. Tóth László

Somoskőújfalu Község (fiúka-mányzat

palgármzstare

a;—uaö§n-iwub aaaaa

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

Kmnczi István

Karancskeszi Község Önkümányzat

púlgármastere

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

Tóth Tihamér

Karancsság Község Önkományzat

polgármestere

iié-F§!iv—lev!wr!!r1ll!!xclllelinmnn;nii1K—thl(tb§ű!! ...............

Verbói Gábur

Nógrádmegyet Község Önknnnányzat

polgármesmre

.A auno—c-—-.—.—ge—*m,-vuulu...-.a..;x.....-....a;;.zaag4—a ...............

Dóra Ottó .

Salgótaxján Megyei Jogú Város Önkatmányzata

polgánneatare

Takács Tamás

Bizalmatercs Község Önknrmányzat

pelgármegtere

,.uau......x.-x.......xxáe$.4 ..................

Stayer Lászlú

Szécsény Várna Önkormányzat

polngzstr—are



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

a. 3. számú műdusítással egységes szerkezetben

A KELET—NÓGRÁDI HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS ,,,,,,!2014. m....) Tu,

számú határnzata alapján



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

a B* számú módosítással egységes szerk-egerben

Nógrád megye keleti régin lévő hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására

1. A társulás megalakítása

A társulásban résztvevő önkarmányzatok képviselö testületei, illetve közgyűlése önkéntes

és szabad elhatámzásukból, agyenjügüságuk tiszteletben tartásával, a kölüsönös előnyök

és az MÉEYGS teherviselés alapján megállapúdást kötnak az Önkannányzatnk tulajdonában

lévő felhagyott vagy a kázeljövőben (2009. június BB.—ig) felhagyandó hulladéklerakó

telepek (szeméttelepek) pályáiati fürtások igénybevételével itél—ténő rekultivágiójára és

magalakítják a KELET-NÓGRÁDI ÉHJ'LLADÉKREKULTIVACIÚS TÁRSULAST.

% A társulás tagiainak neve, székhelye, képüsaiője

Bátonyterenye Város Önkarmányzata

307Ú Bátúnytarenye, Városház út 29

Nagy—Maiden Józsefpúígármgster

BUfSOÉhei—ény Község Önkermányzata

2644 Borsasberény, Petőfi úr 161.

Mulnámé Gere Rita polgármester

(Eszed Község Önkürmányzata

3123 (SE,-red; Jókai út 3,

Dániel László polgármaster

Ecsag Község Önkcrmányxata

3053 Ecseg, Hősök tere 2.

Maravcsik Ferenc polgármester

Etes Község Önkormányzata

3136 Etes, Rákócxi út 94.

Lénárt Dezső pslgármester

Karancskeszi Község Önkürmányzata

3183 Karancskeszí, Fő út 431

Kurunczi István pülgármeüer

Karancslapujtö Község Önkormánwata

3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.—

Sümosköi Tibor poigánnester

Karancsság Község Önkürmányzata

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tóth Tihamér Sándnr púlgánnestef

Mátraterenye Község Önkürmányzata

3145 Mátraterenye, Knssuth út 173.

Gecse Lásxló paígármester

Nógrádmegyer Község Önkormányzata

3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.

Verbói Gábür Józsefpnlgármeszter



Pásztó Várnai Önkunnányzat

3060 Pásztó, Kölcsey F; 13131

Dömsödi Gábor pelgármester

Salgótarj'án Megyei Jogú Város Önkermányzata

3100 Salgótaxjáng Múzeum tér 1.

Dóra ()ttö pelgánnester

Somasköújfalu Község Önkonuányzata

3121 Somoskőújfalu, Samael út 321

dr. Tóth László pulgármester

Szalmatercs Község Önkermányzata

3163 Szalmatercs, Kussuth út 48.

Takács Tamás pulgármester

Szécsény Várus Önkurmányzata

3170 Szécsény, Rákóezi út 34,

Slayer László polgármester

A tagönkormányzatok polgánnestereinek személyében bekövetkező változás esetén ez, új

pülgánnester a tágulási megállapüdás módusítása nélkül is gyakuralhatja a társulási

megállapcdáehól fakadó júgükat,

., A megállapudás célja

A társulásban résztvevő önkomiányzatnk képviselő testületei, illetve közgyűlése önkéntes

és szabad elhatárúzásukbál, egyeujegúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

és az arányus teherviselés alapján az önkcrmányzatek mieidenáben lévő felhagyett vagy a

közeljövőben (2009. júmius SCI—ig) felhagyása kerülő hulladéklerakó telepek

(szeméttelepe'k) pályázati fonások igénybevételével történö rekultivációjának

megvalósitása

§ A társulás neveá székhelye, működési területe

A társulás neve: Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációe Társulás

A társulás székhelye: 3100 Salgótexj án, Múzeum tér 1.

A társulás működési területe: a társulásban réselvevő tagöukonuányzatok közigazgatási

területe. A társulásban résztvevő települések lakosságezámát az 1, melléklet tartaknazza.

., Sxékhelyönkormányzat neva, székhelye, kégviselöje

Salgótarján Megyei legű Város Önkermányzeta

3100 Salgótaljáu, Múzeum tér 1.

Képviseletéhen eljár: Dóra, üttó polgánuester

. A társulás jngálIá—sa

A társulás jogi seemélyiséggel rendelkeeő önkonnáuyzetí társulás, mely a társulási cél

megvalósítása érdekében önállóan vállal kötelezettségeket, es működési ideje alatt

renclelkezik a működése Sütán keletkező vagynnnal és vagyoni jogukkal.

A társulás alapítói: jelen társulási megállapadás 2. pontjában megjelölt

tagöulmrmányzatük

A társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó seem Nógrád, Megyei Kemenyhivatal



'L A társulás szervei

  

l. Társulási Tanács

2, Társulási Tanács elnöke, alelnökeű)

S.Munkaszewexet

ill ijekt Menedzsment Szervezet

Tagönkonnányzatek rögzítik, hogy a KEÚP—Zíü/ZFIOÉ-l1-2012-0001 pályázattal

(továbbiakban: EDF—pályázat) kepeseletben és az annak keretében megvalósuló

Projekttel kapcsolatban prejektgaedalcént a Társulás jár el, A Társulás eljárása sután e

mindenker hatállyal: közösségi és hazai jogseabályok, a, Támegatási Szemődés, a

kapcsulódó pályázati útmutatók es a társulási megállapodás alapján köteles eljárni, A

KÉÖP pályázattal kapeselalaüs nyilatkezatck megtételéhez a 8.1. gent hi) alpontjában

fnglaltak figyelembe vételével a Társulási Tanács határüzata szükséges. Egyéb

nyilatkozatnak megtételére az elnök jegosult. Olyan nyilatknzatok megtétele, amely

alapján közvetlenül a tagönkomiányzatol; is jogesulttálköteleeetté válnak, kizárólag a

tagönkermányz'atek előzetesen meghüzatt határezata alapján tehetők megl

7.1. A társulás áöntéshozó szerve a Társulási Tanáce, mely 15 tagból áll.

7.2. A Társulási Tanács tagjai a társulásban részt vevő tagönkormányzatek képviselö—

testületei/ Közgyűlése által delegált tagok. Delegált tag a tagönkünnányzat pelgármestete,

alpelgármestere vagy képviselő—testületének/Közgyülesének tagja lehet. A Társulási

Tanács ülésén a tagönkormányzatokjegyzői tanáeskozási jeggel vehetnek részt

7.3. A Társulási, Tanács legel az általánes költsé—gek viselése arányában rendelkeznek

sav—ezeti joggall Amennyiben valamelyik tag szavazati aránya meghaladná az 50%—et, a

Szavazz-atok felével rendelkezik. A, szavazatuk mmm számát az L számú melléklet

tartalmazza;

7.4_ A Társulási Tanácsban szavam személyesen, vagy a tagönkefmányiaat által delegált

tag által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A tagönkormányzat által

delegált tag által meghatalmazett helyettes képviselő a tagönkormán'yzat

pelgánnestere, alpülgármestere, vagy képviselö-testületének tagja lehet.

7.5. A Társulási Tanács saját tagjai, serából választ elnököt és alelnök(ök)et Az alelnökök

száma legfeljebb a vámsí jogú tagönlcormányzetek Számával megegyező lehet. Elnöknek

és: alelnöknek bármelyik tagönlconnányeat által delegált tag jelölhető es megválasztható .

A jelöléshez a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének ajánlása s—zükeegest Az

ajánlás szóban is megtehető és bejelenthető a Társulási Tanácsnak legkéeöbb az: elnök,

alelnökök választására irányuló javaslat szavazásra búcsátásáig. Minden tag egy jelöltet

ajánlhat, A szavazásnál tartózkodásra nincs lehetőség, Elnök, alelnök az lesz, aki a

szavazatuk több, mint felét megszegi, Kettőnél több jelölt esetén, ha az első szavaeás

sután senki nem szerzi meg a szavazatok több; mint felét, második szavazást kell tartani a

két legmagasabb számú szavazattal kepen jelölt között, A második szavazásen elnök,

alelnök az lesz, aki a legtöbb szavazatut kapta. Első helyen kialakult szavazategyenlöeég

esetéa a szavazást addig kell felytami a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek között,

amig valamelyik jelölt a máseclík eeavazásre vanatkozó szabályait szerint

megválasztatünak tekinthetö.



Az elnök és az alelnök(ök) megbízatása delegálti státuszát megalapozó jmgviszenye

fennállásáig, de legfeljebb öt évig szól. Az elnök és az alelnök tisztségének megszűnésétől

számített legkésőbb 30 naptári, nepe—n belül új elnököt, alelnököt kell választani. A

Társulási Tanács több alelnök megbizatása eseten dönthet úgy, hogy a. megszűnt

megbízatású alelnök helyere nem választ új alelnököt, feltéve, hagy a döntés

meghosatsleker legalább egy alelnök érvényes megbízatással rendelkezik az elnök

helyettesítésére.

Az elnök és az: alelnökűk) a Társulási Tanács tsgísi legalább egyötödének

kezdeményezésére, az összes lesdhstó szavazat több mint felével meghüzstt határozattal

visszahívható. A visssahívásról döntö ülésen meg kell választani az 'új elnököt? alelnököt a

megválasztásra irányuló szabállyal—i szerint. A visszahívásm irányuló előterjesztésben meg

kell jelölni a kezdeményezők saját jelöltjét is. Alelsök visszahívása esetén a Társalásí

Tanács dönthet úgy is, hogy nem választ új alelnököt, mennyiben legalább egy,

visszahívással nem érintett alelnök tevábbrs is betölti a tisztséget,

'mi A Társulási Tanács munkaszervezetenek feladatait az alábbi költségvetési szervek

látják el:

Az Áht. 27t§ (4) bekezdés seerinti, e Társulás bevételeivel és kiadásaival kapc—solstes

temezési, gszdálkndási, ellenőrzési, Ensnszírezási, adatszulgáltatási és beszámolási

feladatokat a Salgótatján Megyei Jügú Várss Önkcmnányzsts által alapított Költségvetési

Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el.

Az egyéb munkaszervezeti feladatukat Salgótarján Megyei legű Váms Pelgármesteri

Hivatala látja el az alábbiak szeúnt:

ellátja a Társulási Tanács üléseinek előkészítésével, lebcnyülitásával kapcsolatss

feladatokat,

—gendeskodík e Tármtlásí tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyvek,

határszatok nyűlvántsxtásátóll

elkészíti a Társulási Tanács és az elnök feladatainak ellátásáhez szükséges

dnkumentumokatl

77 A ijekt megvelósításáhuz szükseges eperatív feladatslt ellátását végző Prejekt

Menedzsment See-rvezet közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra, amely ellátja, a

ijekttel kapcselatos valamennyi müszaki, jogi feladatokat, továbbá előkészíti a

munkaszervezet számára a Ptejekttel kapesclstos péneügyi, gaz—zdasági intézkedéseket;

3! A társutás müködése

8.1. A Társulási Tanács a döntéseit ülésen, határozattal húzza.

A Társulási Tanács feladat—es hatásköre:

a.) a Társulási Tanács elnökének, slelnök(ei)nelc a megválasztása, visszahívása,

b.) a társulási tagdíj mértékének megállapítása,

0.) s tsgönkermányzatskst terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,

d.) s tsgöskennányzst kizárása, melyről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt,

el) a jelen társulási megállapodás módosítása mely határeset hatálybalépésehez a társulásban

résztvevő kepviseleetestületek mindegyikének minősített többségével leesett döntése

szükséges,



f.) a társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a társulásban résztvevő képviselö—

testületek mindegyikének minősített többségével kotott döntésével lép hatályba,

g.) a társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés éves

végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves mérleg elfogadása,

h.) e, Projekthez kapcsolódó pályázatok be:-adásáról szóló döntés meghozatala,. támogatási

szereödesek megkötése, módosítása, a. műszaki tartalom meghatározása, módositása,

i.) e tegönkormányzatok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, és

állásfoglalás kialakítása a közigazgatási. és munkaügyi bíróság eljárását megelőzendő,

31) a társulási megállapodásban foglalt acélok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok

meghatározása,

ki) a Ptojekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és

értékelése,

l.) a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,

tn.) a társulás vagyona tekintetében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, és

gondoskodik a kötelezettségek teljesítéséről,

nt) az elnöknek a. társulás működéséről seóló éves beszámolójának elfogadása, elnem fogadás

esetén eseti ellenőrző binottság felállítása, jelentésének elfogadása,,

o,) a társuláshoz való csatlakozási szándékát bejelentő helyi önkonnányest kérelmének

véleményezése, állásfoglalás a tagónkorrnányzatok képviselö-testületei, közgyűlése számára a

csatlakozás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghozatalára.

p,) a köebeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Társuláei Tanács által elfogadott

Közbeszernesi Szabályzat alapján Döntéshozó Testületként ez ajánlatkérői feladatok ellátása.

8.2. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnökíök), együttes akadályoztatásuk

esetén a korelnök hívja össze és vezeti. Az írásbeli meghívó elküldése és az ülés napja között

legalább 15 napnak (sürgős esetben 3 napnak) kell eltelnie.

8.3, A Társulási Tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az általa

meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartja. A Társulási Tanács ülését össze,

kell hívni, ha bármely tagja napirendet is tartalmazó indítványt nyújt be az elnöknek a

Társulási Tanács összehívására, vagy amennyiben a törvényességi felügyeletet ellátó megyei,

kormányhivatal kezdeményezi. Az ülésen, vagy az ülést megelőzően írásban bármelyik

tagnak indítványtételi joga van.

8.4. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, A. jegyzőkönyv tartalmazza a

megjelent tagok és a meghívottak nevét, a napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a

sxevszás számszerű eredményét, a meghozott döntéseket, A jegyzőkönyvet az elnök és a

munkaszewezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal vezetője írja alá. A jegyzőkönyv egy

példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a kományhlvetalnak. A

jegyeőkönyvre egyebekben a képviselö-testületi 'üleeekről keszitett jegwőköuyvelrre

vonatkozó szabályok irányadók.

8.5 . A Társulási Tanács határosstképes, ha az ülésen legalább 4 tag jelen van, és a jelen lévő

tagok az összes szavazat több, mint felével rendelkeznek. A Társulási Tanács érvényes

döntéséhez legalább 3 tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a jelen

lévő tagok szavazatainak felét, valamint az általuk képviselt tagonkonnányzatolt

lakosságszámának egyharmadát.

A döntéshozatal modja: nyílt, név szerinti szavazás.



A minősített többséghez legalább 3 tag igen seavazate szükséges, amennyiben az eléri az

összes szavazat több; mint felét és az általuk képviselt tsgönkmmányzatük lakesságszámánsk

felét, Minősített többség szükséges a 8.1, d.) pentjában meghatáreíütt esetben

Határezatképtelenség esetén a megtenniük ülést a megismétlendő ülés napjától számított 8

napon túl, de 30 naptart belül kell megtartani.

A Társulási Tanács működésének részletes seabályezására Szervezeti és Működési Szabályzat

(SZMSZ) készül.

.A Társulási Tanács határomtai a meg nem jelent tegelera is kötelező érvényűek,

8.6, Az elnök, alelnök(ök)

al) kepviseli a társulást és a Projektet hannsdík személyekkel szemben, bíróságok és más

hatóságok előtt,

13.) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, vezeti a Társulási

Tanács ülésait,

e.) gendoskodik a társulás éves mérlegének, vagymtlrímutstásának, költségvetésének,

bessámolójának elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről,

d,) évente legalább egy alkalümmal jelentést készít a Társulási Tanács fess-ére a társulás

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,

e.) ellátja núudazun feladatekat, melyeket a Társulási Tanács számára előírt,

t'.) a támogatási Szerződést és e Projekttel kapcsolatos egyéb szerződéseket és azok

módosításait a társulás nevében a Társulási Tanács felhatalmazása (sürgős esetben utólagüs

jóváhagyása) alapján aláírja? a Projekttel kapcsolatban megkötött szerződések módesításainek

Társulási Tanács általi (utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a

módosítás ag Áht. sserinti kötelezettségvállalásssl jár,

g.) képviseli a társulást a közbeszerzési eljárás felyamatáhan,

ht) intézkedik a társulás Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele

iránt,

i.) a társulás mérlegét és a gazdálkodás egyéb dukumentumaít a tagönkomlányzatek seátnára

elérhetővé teszi,

j.) a társulás elemi költségvetését jóváhagyja,

k.) sej át hatáskörben megköti a társulás működésével kapesclatns ssemödéseket.

Az elnök (alelnök) megbízatása megszűnik:

a.) delegálti stáMszát megalapezó jűgviszanyának megszűnésével,

b,) a Társulási Tanács által történt visszahivással,

a.) megválasztása időtartamának lejáratával,

d.) elhalálozásávall

e,) lemendásávsl.

Az elnök feladatainak ellátása sután a tőle elvárható gendüssággel köteles eljámí, A

kötelezettsége megszegésével okozott kárért a pelgári jeg szabályai szerint felel

Az elnök, alelnök bármikor lemandhat tisztségéről, melyet a Társulási Tanács ülésén, vagy

írásban jelenthet be. A lemendás nem függ a Társulási Tanács elfogadásától. Az elnök-es

amennyiben csak egy alelnök van megválasztva az alelnök-as új elnök (alelnök)



megválasztásáig teljedö időben kötsles a megbízatásával járó feladatait ellátni. Az elnök

lemendása az alelnök megbízatását nem érinti.

A társulás alelnök(ei) az elnök munkáját Segiti(k)az általa meghatározott körben,

akadályoztatása esetén teljes jügköxrel helyettesiti(k) a képviseletre vanatkozé szabálycak

ggel—int.

?. A társulás tevékenysége

93,— A társulás a társulási tagak területén és ulajdonában lévő: hulladéklerakó telepek

(szeméttelepek) rekultivációs munkáinak előkészítésére és megvalósítására alakul,

92, A rekultiváeiős munkák előkészítési és megvalósítási költségeihez pályázati

forrásakat kíván igénybe venni, melyhez szükséges pályázati pregramnk:

előkészítése és összeállítása,

9.3. A rekultivációs munkál; megvalósítását követően az illetékes hatóságnk által előírt

ellenőrzési rendszer működtetése.

9.4; A, társulás vagyanának kezelése, amennyiben a társulás működési ideje alatt vagyam

keletkezik.

95, A társulás alaptavékenysége

Szakágazatí besnrolása

382100 Nem veszélyes hulladék kezelése; ártalmatlanitása

Kormányzati funkció:

011130 Ömlwrmányzatok és önkürmáuyzati hivatalok jagalkütó és általános

igazgatási tevékenysége

013340 Az állami vagynnnal való gazdálküdással kapcsalatos feladamk

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkoáással kapcsalates

feladatuk

013360 Más szerv részére végzett pénzügyíwgagdálkodásl, üsemaltetési, egyéb

Ézalgáltatásuk

(341170 Műszaki vizsgálat, elemét-;

(351040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása

051080 Hulladék újrahasgnüsítása

052030 Szennyvízlszap kezelése, ártahnatlanitása

053920 Szennyeződásmentegítési tevékenységek

OÖSÖIO Zöldtedílet—kezelés

081010 Sportügyek igazgatása

9.6. A társulás Vállalkoxási tevékenységet nem végazhet.

19. A társulás működési ideje

A táISUláS határúzatlan idöre; de legalább a ELÉG? pályázat keretében megvalósuló

Projekt fenntartási időszakának végéig áll fenn.

11. A társulás költségviselésa

XLI. A társulás müködégí ideje alatt felmerülő költségtételek:



12.

13.

14.

1 1.1.1. Általános d müködési jellegü m költaégek

11.13. A hulladéktekultívációs prugram megvalósításának költségei:

1 1.1.2. 1. A pályázati program elűkésuítési költségei;

11.122. A pályázati progfam megvalósítási költségei;

11.123. A tcltultivált tut—ültetek fenntartási költgégei, melyet a találat tulaj tic-nes

Önkormányzamk költségvetési keretükön belül biztcsítauak az utógondoizás

ideje alatt,

Ill?! Amennyiben a társulás működési ideje alatt felmerülő költségtételek (31.14;

llll.'2.) tekintetében a tagönkunnányzat ismételt felhívásra sem teljesíti a Támulási

Tanács határezatában fuglalt, vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, a

társulás a fizetési határidőt kövutő 15. naptól a fizetési köteleuettáéget nem teljesítő

tagönkormányzat által a pénxforgalmi szulgáltatójának adott felhatalmazás alapján

besuedési megbizás benyújtására jügúSultl A felhatalmazó levél mintáját a 2. melléklet

tartahnazza, A tagönkcarmányuatok kötelesek 2014. december 31, napjáig a társulás

részére a felhatalxnagó levél számlavezető hítelintézetük aláírásával ellátott egy eredeti,

példányát átadni. Új belépő taguk az inkasszó nyilvántartásba vételéről a tagfelvételi—öl

szóló értesítés kézhezvételét követő SD naptári napun belül kötelesek gondoskndni, és

annak ereáeti példányát a társulás részére átadni.

113. A táraulás müködégi ideje alatt felmerülő költségeket a társulás tagjai viselik, AE

egyes tagokra kuuhétan meghatározható költségeket az adutt tag viseli. A

tagönkünnányzatak az általánas müködési jellegű költségeket saját

költségvetésükbő'l, lakosságszámwarányusan biztasítják társulási tagdíj fonnájábau.

A: éves működési célú költségvetési igényekről és az egyes tagönkonnányzatokat

terhelő befizetési kötelezettségekxöl a Tárgulási Tanács az. adu-tt költségvetési év

január 15, napjáig határozattal dönt,. A határazat alapján a Munkaszervezet

haladéktalanul írágban értesíti a tagönkormányzatukat az adott évi kötelező

befigetésekröl és annak eaedékess—égéről.

11.53; A társulás működési ideje alatt évente az államháztartási júgszabályuk alapján

elfugadásra kerülő költségvetés alapján működik. Az elöző éves költségvetés

végrehajtásáról Sióló beszámoló és az éve-3 mérleg elfogadásáról a Táxsulási Tanács

az államháztartási, jugszabályukban meghatározutt időben dönt A, megalakulás évére

szóló költségvetést a társulás alakuló ülésén kerül elfúgadásra.

A társulás gazdálkodása

A társulás müködése azután a költségvetési szarvuk gazdálkudására Vonatkuzó szabályokat

kell alkalmazni Gazdálkedására az: állanútáztartásról szóló 2911. évi CXCV törvény,

valamint az államháztartásra szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2911; (XILBL)

Korm rendelet szabályait kell alkalmam.

A társulásnak átadutt vagyon

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

Számviteli rami

A társulás számviteli rendjét az SZMSZ szabályozza.,



15. A társulás ellenőrzése

lő.

171,

18.

lílő A társulást a tsgönksrmányzstok képviselö-testületei és közgyűlése célszerűségi és

gazdasági szsmpüntból ellenöriaik.

152, A működésről az elnök évente köteles beszámclní a Társulási Tanácsnak. Abban az

esetbsn, ha, a Társulási Tanáss nem fogadja el a beszámnlót, eseti ellenörző biznttságot

állíthat fel, A bizattság 60 napon belül köteles lefnlytatni a vizsgálatot és jelantését a

Társulási Tanáas elé tarja-Satan A szabálytalanságok megszüntstéséröl az elnök, vagy a

Társulási Tanács által esatíleg kijelölt személy köteles; gondoskcdni 30 napon belül, és a

megtett intéxkedésekről, szak eredményeiről tájékastatja a Társulási Tamással annak

saros következő ülésén.

153; A polgármesterek kötelesek évente egyszer a képviselő—testületüknekv, közgyűlésnek

beszámnlni a társulás tevékenységnél-ül, pénzügyi helyzetéről, a társulás Géljáiiak

előrehaladásáról.

15.4. A társulás a belső ellenőrzést a költségvetési szervek belsö kontmllrendszeréröl és

belső ellenöxzéséről szóló 370/2011. (XKB 1.) Kümrendelel szerint, külön megállapodás

alapján működteti, amelyről az elnök évente beszámol a Társulási Tanácsnak

Kiválás a társulásból

161, A táxsulás tagja a társulás működési ideje alatt s tagságát csak úgy szüntetheti meg,

hagy azzal nem veszélyeztetheti a társulás alapvetö céljainak megvalósítását,

figyelemba véve a hulladéklerakó telepslc rekultivációs programjának

megvalósitására szóló pályázati felhívásüskhmn fúglalt feltételeket is. Nyertes

pályázat esetén bármely tag kiválása esseni-n a t'msulásnak (rkezett anyagi hátrányt

meg kell térítenie. A kiváló tag köteles tavábbá a kiválásáig terjedő időre jutó

tagdíjat és ssstlsges egyéb fizetési kötelezeüségsket teljssitsni,

162. A társulásból történö kiválásról % ha törvény eltérően nem rendelkezik a- legalább hat

hónappal kurábban, a tsgönkormányzat képviselő—testülete, küzgyüléss minősített

többséggel meghozutt határszatávsl lmi]. dönteni A kiválás időpontját tartalmazó

hatámzströl a Társulási Tanácsnt haladéktalanul értesíteni kell.

Tagkizárás

11 1. Amennyiben valamelyik tsgönknmiányzat sem teljesíti a társulási megállspsdásból,

a TárSLilási Tanács határazataiból, a ijelct megvalósításából (különös tekintettel a,

támogatási szerződésre) rá eső kötelezettségeket, vagy egyébként a társulás érdes-kelt sértő

vagy veszélyeztető módon gyakorolja jsgsitg vagy mulasztja el kötelezettségei teljesítését,

az elnök jogosult kétszer írásban, az adott kötelezettségszegés jellegére tekintettel

megállapított hatáxidő tűzésével felszólítani a tagönkürmányzstat a teljesítésre.

172 A I'm, püntban meghatárüaott esetben a Társulási Tanács minősített többséggel

dönthet a tagönkürmányzat társulásból való kizárásáról a határszatábsn megállapított

nappal. A kigárás legksrábban s határozathözstslt követő napra szólhat

17.3.A kizárás jogkövetkszménye msgegyezik a kiválás jogkövetkeményelvel.

Csatlakozás a társuláshuz

18.1. A csatlskümi kivánó önkormányzatok képviselőötestületénelc minősített többséggel

húzott határozata szükséges a csatlaküzási kérelem benyújtásáhnz. A kérelem

10



19.

tartalmazza a csatlakazni kivánó önkürmánysat nevét, székhelyét, a képviselő—testületi

hstámzstüt a társulásba való belépésről, valamúnt arról, hogy a képviselő-testület váilaljs a

jelen társulási megálíapedás betartását, a társulás céljainak slfmgadását, továbbá hagy

bistúsítja a ijekt megvalósítása kapcsán rá eső, esetlegesen felmerülő költségek

viselését. A csatlsküzni kivánó önkümnátlygat képviselőatestületének a döntést — ha

törvény eltérően nem rendslkszik — a kérelmezett Csatlakozási időpantút legalább hat

hónappal megelösöen kell meghúztam! A kérelemnek és a képviselő—testületi határait-ainak

tartalmaznia kell a fentieknek megfelslöen a kérelmezett csatlakozási időpantot.

182; A kérelmet az elnöidtöz kell címezni.

183; Az elnök összehívja a, Társuiásí Tanácscat a kérelem megvitatása séljából a kérelem

benyújtásától számított 60 napon belül. A Társulási Tanáes a kételmct véleményezi, A

tagönkormányzatok képviselő—testületei, közgyűlése a tanácsi vélemény meghczatalát

követő 60 napún belül külön—külön Im'nősített többséggel meghúzott határassttal döntenek

a kérelem slfegadásáról vagy elutasításáráit

18.44. Ha hánnety tagtinkmmányzat kégviselö—testülete, közgyűlése: elutasító határüsatüt

húz, a kérelem elutasítotmak tskintenáő.

ESS. A társulásba vsió csatlaküzáshnz szükséges a KEDP Irányító Hatóság slösetss

írásbeli huzzájámláss. A hozzájárulás—lehetőség szerint— s tsgönkormánysstok döntését

megelőzően szexzsndő be.

A társulás megszűnése, a társulási megállapodás módüsításs

191. A Társulás megszünik:

a) ha törvétayben meghatámmtt megszűnési feltétel következik be,

13.) ha a tagönkúnnánysatok s 192, partinak megfelelő döntést húznak,

(L) a törvény 6erérnél fogva,

d.) ha a biróság jagsrős döntése így reméelkezik,

192 Bármelyik tagünkarmánysat képviselő-tcstülsts, közgyűlése núnősitett többséggel

meghozott határüzstávat kszdsményszhsti, hogy s tagönkonnányzatük határoszanak a

társulás megssüntetéséfől. A kezdeményezést valamennyi tagönkürmányzstnak meg keíl

küldeni, és meg kell benne jeiölni a megszüntetés javasúit napját. A tagönkermányzstúk a

kezdeményezésről a kézbesítéstől számított 60 napon belül kötelesek dönteni. A. társulás

megszüntetéséhez valamennyi tagönkúrmányzat minősített többséggel meghozná

határnzata szükséges.

193 Tagönkünnányzatak rögzítik, hagy a Prnjekt fenntartási idejének végéig a társulást

nem szüntetik meg.

194 A társulás megszűnése esetén a tagönkúmányzstok kötelesek egymással elszámhú.

A kötelezettségek tskjesitéss után fennmaradó vagyam a tagönkürmányzatúk között a

tulajdoni hányaduk arányában üssük meg. A tagönkürmányzat által esetlegesen a

társulásba bevitt vagyam a tagönkürmáuyzamak kell kiadni, a bevitt vagyun

vagyannövelmtényét s tsgönkormányzatok között s tulsjdeni hányaduk arányában kell

msgasztaní.
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195. Vita esetén a tagönkormánysatek a vitás kérdéseket elsőserben egyeztetés útján

kívánják rendezni, csak ennek eredménytelensége esetén fetdulnak az illetékes

bírósághoz.

19.6.A társulási megállapedás módesítását bármelyik tagönkomtánysat, az, elnök és as

alelnök(ök) kezdeményezhetik; A kezdeményesést az elnökhöz kell benyújtani Az elnök

vagy e székhelyönkünnányzat kezdeményexéset a tegönlgermánysatokmk közvetlenül

kell megküldeni társulási tariácsi előteljesztes formájában. Az elnökhöz benyújtetl;

kezdeményezésben a módosítási javaslatot - lehetőség sserim: * szövegszerűen be kell

tnutami, ennek hiányában s módesltás célját kell kifejtem. A, szövegszerűen benyűjtett

módesitási javaslat megtárgyalására m amennyiben s. Munkaszervezet álláspontja szerint a

módnsitásnak törvényi, vagy s. Prejekt eldeláról felmerülő akadálya nincs— sz elnök

köteles a Társulási Tanács ülését összehívni. A csak a módesítás célját megjelölő

kezdeményezés esetén — amennyiben annak törvényi, vagy e Projekt eldalárél fennálló

akadálya nincs ,, az elnök a Munkassewezet útján köteles a szövegszerű mótlesitást

kidalgozni és a Társulási Tanács elé texjesatenit A. Társulási Tanács módosítást támogató

hatátezata esetén a tagönkesmánwstok kötel—seek legkésőbb 60 napon. belül döntést hezní

a módosítási javaslatról, A Társulási Megállapodás médesításáhaz az összes

tagönkomlányzat képviselöutestületénelc, közgyűlésének minősített többséggel meghozatt

határozata szükséges.

Zil. A társulás képviselete

A társulást harmadik személyekkel szemben, biróságok, más hatóságai; elött általános

képviseleti jegkőrrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályestetáss esetén az

alelnökök helyettesítik az elnököt teljes jegköuell A. társulást az elnök (helyettesítés

esetén az alelnök) önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik, hegy a géppel

vagy késsel előírt, előnyomett vagy nyemtatett társulási név alatt az elnök teljes nevét

saját kezűleg irja alá.

21. Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Társulási Megállapetlás a tsgönkermányzsmk alábbi képviselő—testületi és közgyűlési

határozata, valamint a Társulási Tanács HUH/20149 ( llllllllll) 'The; határesata alapján, a

törzskönwi bejegyzés napjával lép hatályba.

Salgótatján, 2014.

Bátonyterenye Város Önkúmlányzatának ., számú képviselő testületi hatáfezata,

Bersesberény Község Önkormányzatának számú képviselö testületi határesata,

Cered Község Önkermányzstának seámú képviselő testületi határesete,

Eeseg Község Önknnnányzatának .................... számú képviselö testületi határozata.,

Etes Község Önkermányzatának .............. számú képviselö testületi hatámzata,
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Karancskeszi Község Önkannányzatának $zámú képviselö tegtületi határ—azán

Karancsiapujtő Község Önkormányzatának ...................... számú képviselö tastületi hatál—(523113,

Karancsság Község Önkürmányzatának szamuképviselö testületi hatámzata;

Mátrateranye Község Önkormáuwatának ....................... számú képviselö testületi határozata,

Nógrádmegyer Község Önkonnányzatának , gaámú képviseíü testületi határoxata,

Pásztó Váms Önkürmányzatának .. számú képviselö testületi határozata

Salgótarján Megyei Jagú Váms Önkonnányzatának .................... számú határozata,

Sümasköújfalu Község Önkonnányzatának ........................... számú képviselő tastíileti határczata,

Szaimatercs Község Önkormányzatának .......................számú képviselő testületi határüzami

Szécsény Várüs Önkünnányzatának ..........................számú képviselő testületi határüzata

Nagy-Madam íózsef Melnámé Gere Rita

Bámnyterenye Város Önkumányzat Borgesberény Község Önkounányzat

palgármestem polgármestere

Dániel Lágzló Moravcsik Ferenc

Garad Község Önkürmányzat Ecseg Község Önkurmáuyzat

polgármestere palgármestem

Lénárt Dezső Khmmm István

Etes Közaág Önkmmányzat Karancskeszi Község Öxzkünnáayzat

polgámstera polgármestere

Somcákői Tibor Tóth Tihamér

Karancslapujtö Község Önkarmányzat Karancsság Község Önk'crmáxlyxat

pnígármestere poigánmstere

Gecse Lásr'aló Verböí Gábgr

Mátratamnyta más-ég Ónknnnányzat Nógrádmegyer Község Onknnnányzat
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poígámmstara púlgámlestere

Dömödi (Bába; Düfa Ottó: ü

Pásztó Város Önknrmánwat S—aígótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat

polgármestare pnlgáxmestem

dr. Tóth László Takács Tamás

Samüskőújfalu Község Önkormányzat Szalmatercs Község Onkcnnányzat

pelgármestere púlgármesterrs

Stayer László

Sxécsény Váms Önkmnányzat

polgármestere
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). számú mellékle; ez Táraulásí Megállapadáshaz — :; Tagt'írzkamányzamk lfzküsságszáma és szavazatszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

I Bátüuytcrenye 13 008 13 133 16

2 Barsasberény 964 977 1

3 Cered 1 127 1 142 1

4 Haag 1 212 1 198 1

5 Blas 1 427 1 416 2

6 Karacskeszi 1 912 1 911 2

7 Karancslapujtü 2 701 2 739 3

s Kmncsság 1 263 ; 1 255; :;

9 Mátraterenye 1 851) 1 366 2

10 Nógrádmegyer 1 713 1 719 2

11 Pásztó ? 341 9 454 11

12 Salgótarján 38 046 33 422 46

13 Somüskőűjfalu 2 301 2 331 3,

14 Szalmatems 480 490

15 Szécsény 6 012 _x 6 027 7

ÖSSZESEN 83 360 84 (194 100
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2. sgámú melléklet a Társulási Mégállapadáshag w Felhatalmazó levél hasadási megbízáshag

FÉLHATALMAZÓ LEVÉL

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

Önkúrmányzat (székhely: ...................................... _ ............................ ,..............) pülgármestera!

aláírásra jogúsnlt képviselője (tavábbiakban: Számlamlajdencs) megbizom a számlaveraető

............................................................................ Bánküt, hogy a nála vezetett

_ ...................................................................... számú számla terhém a ?,Kelatm

Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás" nevü önkürmányzatí társulás működésével és a

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

tagdíjakkd kapcsalatüs, az. alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtatt beszedéSi

megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel:

 

Számlatulajdünos megneve—zése

Számlatulaidünosr számlaszáma _ _ _ _

Kedvezményezett megnevezés:; Kelet—Nógrádi Hulladékwkulúváciás Társulás

Kedvazményezett számlaszáma 11741000-15754106 '

 

 

 

   
 

A felhatalmazás visszavnnásig érvényes. A visszavanáshnz a Kedvezményemtt írásbeli

hozzájárulása szükséges.

A hasadási megbíz-ágbeli a Kedvezményezett köteles csatolni a fizetési kötelezettséget

megállapító társulási tanácsi hatámzatot

Kelt,: ............................. , 201 ..................

Számlatulajdonos

Fenti—cicat, mint a Sxánúatulajdoms szánüawzető llitalintézete nyilvántartásba vettük.

Keltmm.......................... , ÉM...................

Számlavezető hitelintézet
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KELET—NÖGRADI HULLADEKREKULTWACIÓS Magmás

3160 Salgótarján; Múzeum tér 1.

Teli: Zil/532333?

Évfl'l—Éill agadkg—kmtivaciaűágmaíkcom

 

A Társulási Tanács 138014 05.10.) Th. sz. hatámmta

1. A Kelet—Nógrádi Hulladékrekuitiváeiós Társulás Táráulásí Tanácsa a Társulási

Megáliapodás 8. számú módüsitását a melléklet szerint jóváhagyja.

Hatáxidö: azannai

Felelős: Dóra Ottó, a Társldás elnöke

2. A Társulási Tanács felkéri a tagönkemányzatokat, hagy 2015. január Éuig a Társulási

Megállapcdáa 3. számú módüsításáhüz a szükséges képviselő—testületi határozatokat

húzzák meg, és küldjék meg a Munkaszewezet számára,

Határidő: 2915. január 9-ig

Felelős; Társulás tagönkmnányzataínak pelgármcstereí

3. A Társulási Tanács felkéri az elnököá, hegy a változások törzskönyvi nyilvántartásba

vétele érdekébsn a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelőáz Dóra Ottó, a Társulás elnöke

Salgátarján, 2014— november IL

  

ara Btw

a Társulás elnöke

 

 


