
HATÁROZATOK 2004. ÉVBEN 

1/2004.(II.06.) sz. határozat a Társulás 2003. évi pénzügyi helyzetéről 

A Társulási Tanács a 2003. évi pénzügyi tájékoztatót elfogadta. 

jelen vannak: 34 fő 

két tartózkodás  

2/2004.(II.06.) sz. határozat Valkó község tagfelvétele  

A Társulási Tanács felvette Valkó községet a Társulás tagjai közé. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

3/2004.(II.06.) sz. határozat a projekt helyszínének kijelölése tárgyban 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a projekt megvalósítási helyszínének végleges 

kijelölését elhalasztja, és tárgyalásokat kíván folytatni Gödöllőnek és Nógrádmarcalnak a 

programba való esetleges bevonásáról. A Társulás oldaláról a tárgyalódelegáció az Elnökség 

tagjaiból és a Társulás állandó jogi képviselőjéből, valamint a helybéli hulladéklerakó 

érintettsége folytán Dugántsi Ildikó csörögi polgármesterből áll majd. A tárgyalások 

lefolytatására két hét áll rendelkezésre, a Társulási Tanács 2004. év február hó 20. napján 

újabb ülést tart, amelyen szándékában áll a végleges hulladék-elhelyezési területet 

(létesítményt) kijelölni. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú  

4/2004.(II.06.) sz. határozat a helyszínkijelölő tárgyalás előkészítése tárgyában 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulás jogi képviselője a jelen ülés napjától 

számított 5 napon belül állítsa össze a helyszínkijelölő tárgyalásokon tisztázandó jogkérdések 

listáját és azt rövid úton küldje meg Gödöllő és Nógrádmarcal kapcsolattartóinak, illetve a 

tárgyalódelegációt a Társulás oldaláról vezető Társulási Elnöknek. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

5/2004.(II.06.) sz. határozat az A.S.A Hungaria Holding Kft-vel folyó egyeztetésekről 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulás jogi képviselője a következő tanácsi ülésig 

küldje meg a jelenlegi kizárólagos szakmai befektető (A.S.A. Hungária Holding Kft.) számára 

a 3/2004 (II.06) sz. határozatot, azzal az állásfoglalással, hogy a megkötött megállapodástól 

való esetleges eltérés esetén e döntés jogkövetkezményeit a Társulás  tiszteletben fogja 

tartani, és kötelezettségeinek  eleget tesz. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 
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6/2004.(II.06.) sz. határozat pótbefizetés teljesítése a Börzsöny-Cserhát  Kft.-be tárgyban 

A Társulási Tanács akként döntött, hogy a törzstőke reá eső részének pótlása érdekében 

pótbefizetést teljesít a Börzsöny-Cserhát Kft-be, amennyiben ennek finanszírozására a 

fedezetül szükséges összeget az A.S.A Hungária Holding Kft rendkívüli pártoló tagi díjként a 

Társulás rendelkezésére bocsátja. Ennek megtörténte esetére Társulási Elnököt a Társulási 

Tanács felhatalmazza, hogy a B.CS.Kft. taggyűlésén a pótbefizetés teljesítéséhez szükséges 

határozatokat megszavazza. 

jelen vannak: 34 fő 

16 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett (Csővár, Diósjenő, Galgagyörk, Iklad, Penc, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy és Rád polgármesterei, valamint Szentendre polgármesterének 

megbízottja) és 1 ellenszavazattal (Sződliget polgármestere) 

7/2004.(II.20.) sz. határozat egyszerí tagi belépési dij módósítása tárgyában 

A Társulási Tanács a Társulásba belépni szándékozó önkormányzatok által lerovandó 

egyszeri belépési díjat az eddigi egységes 100.000 Ft-os mértékről 50 Ft/lakosra módosította. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 

8/2004.(II.20.) sz. határozat Fót nagyközség tagfelvétele tárgyban 

A Társulási Tanács Fót nagyközséget felvette a Társulás tagjai közé. 

jelen vannak: 37 fő 

31 igen, 2 tartozkodás, 3 nem 

9/2004.(II.20.) sz. határozat Kerepes nagyközség tagfelvétele tárgyban 

A Társulási Tanács felvette Kerepes községet a Társulás tagjai közé. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 

10/2004.(II.20.) sz. határozat Vác város tagfelvétele tárgyban 

A Társulási Tanács felvette Vác várost a Társulás tagjai közé. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 
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11/2004.(II.20.) sz. határozat Gödöllő város tagfelvétele tárgyban: 

A Társulási Tanács felvette Gödöllő várost a Társulás tagjai közé. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 

12/2004.(II.20.) sz. határozat ügyrendi kérdés tárgyában 

23/2004.(IV.30.) sz. határozattal törölve a határozatok tárából. 

13/2004.(II.20.) sz. határozat a regionális hulladéktároló helyszínkijelölése tárgyban 

(Valkó község helyszínének elvetése) 

A Társulási Tanács elvetette azt a javaslatot, hogy Valkó község közigazgatási területén 

létesüljön egy új regionális hulladéktároló. 

jelen vannak: 37 fő 

34 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

14/2004.(II.20.) sz. határozat hulladék elhelyezési helyszín tárgyában 

A Társulási Tanács akként döntött, hogy a térségben a kommunális hulladékok 

elhelyezésének gondját a meglévő gödöllői és nógrádmarcali hulladéktárolók bővítésével 

kívánja megoldani, mindazonáltal a valkói helyszín tartaléklehetőségként megmarad. 

jelen vannak: 37 fő 

igen szavazattal, 4 tartózkodás és 1 ellenszavazat  

15/2004.(II.20.) sz. határozat társulási elnök lemondása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadta az eddigi társulási tanácsi Elnök (Hertel László Sződ 

polgármestere) lemondását, megköszönve eddigi munkáját. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 

16/2004.(II.20.) sz. határozat uj társulási tanácsi elnök megválasztásáról 

A Társulási Tanács akként döntött, hogy Dr. Gémesi Györgyöt Gödöllő polgármesterét 

választja a Társulási Tanács új elnökévé. 

jelen vannak: 37 fő 

33 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 1 ellenszavazat  
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17/2004.(II.20.) sz. határozat társulási tanácsi társelnök megválasztásáról   

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy létrehozza a Társulási Társelnök tisztségét és ennek 

betöltésére Bók Károlyt, Kerepes polgármesterét választotta. A Társulási Tanács felkéri új 

Társulási Elnököt és Társulási Társelnököt, hogy – a jogi képviselő bevonásával – partneri 

alapon dolgozzák ki az elnöki-társelnöki feladat – és hatáskörök egymás közötti 

megosztásának rendjét és az elkészült tervezetet terjesszék a Társulási Tanács következő ülése 

elé. A kijelölt létesítményi helyszínt kéri a médianyilatkozatokban gödöllői-kerepesi 

lerakóként említeni. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 

18/2004.(II.20.) sz. határozat társulási tanácsi elnökség kibővítéséről s új elnökségi tag 

megválasztásáról 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy Hertel Lászlót Sződ polgármesterét elnökségi tagként 

visszaválasztja az Elnökségbe, amely a jövőben hét tagból fog állni. 

jelen vannak: 37 fő 

egyhangú 

18/2004.(IV.30.) sz. határozat hatásköri kérdések tárgyában 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy elfogadja az Elnökség tárgybeli javaslatát és jóváhagyta 

a Társulási Elnök és Társulási Társelnök hatáskörét az előterjesztésben szereplő feladat- és 

jogkör megosztási renddel. A Tanács az Elnökségi többi tagját is megerősíti mandátumában. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

19/2004.(IV.30.) sz. határozat a Társulás székhelyének áthelyezéséről 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulás székhelyét Sződről Kerepesre helyezi át ( a 

pontos új cím: 2144 Kerepes, Vasút u. 42. sz.). 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

20/2004.(IV.30.) sz. határozat PTEB tagok visszahívása, új PTEB tagok megválasztása 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulási Tanács jelenlegi PTEB tagjait visszahívja s 

egyidejűleg az elhangzott indítványnak megfelelő személyi összetétellel (Dr. Lami Mária, 

Ballabás László, Oláh Béla), díjazással és megbízatási időtartammal új PTEB-et választ. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 
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21/2004.(IV.30.) sz. határozat Alapító Okirat módosítása tárgyában: 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulási Tanács által meghozott döntéseket tükröző 

módosított alapító okiratot. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

22/2004.(IV.30.) sz. határozat Galgamácsa község tagsági viszonyának megszűnéséről  

A Társulási Tanács a Tanács 22/2003. (I. 9.) sz. határozata időbeli hatályát módosítva, 

tudomásul veszi, hogy Galgamácsa önkormányzat tagsága csak 2003. év december hó 31. 

napjával szűnt meg. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

23/2004.(IV.30.) sz. határozat ügyrendi kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulási Tanács 12/2004. (II. 20.) sz. határozatot – 

lévén az csupán ügyrendi kérdés volt – törli a sorszámozott érdemi határozatok sorából. (A 

jelen ülésen hozott határozatokat e döntésre is tekintettel kell sorszámozni) 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

24/2004.(IV.30.) sz. határozat a Börzsöny-Cserhát Kft. társasági szerződés tervezete 

előkészítése tárgyban: 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy első olvasatban elfogadja a kijelölendő üzemeltető, 

Börzsöny-Cserhát Kft. új társasági szerződése tervezetét. További egyeztetéseket kell 

folytatni a törzstőke mértékének meghatározása és a fedezet előteremtésének módja 

tekintetében, valamint személyi javaslatokat kell tenni a Felügyelő Bizottság tagjaira, a 

könyvvizsgáló személyére és a tisztségviselők esetleges díjazására. A tervezetbe be kell 

építeni továbbá a könyvvizsgáló tevékenységét szabályozó rendelkezéseket is. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

25/2004.(IV.30.) sz. határozat ÖKO Rt. Megbízása tárgyában 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy az Elnökség megbízást adhat az ÖKO Rt-nek a 

regionális hulladékgazdálkodási projekt átfogó átdolgozására a beterjesztett határozati javaslat 

mellékletében foglaltak figyelembe vételével. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 
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26/2004.(IV.30.) sz. határozat PIU kijelölése tárgyban 

A Társulási Tanács döntött a PIU felállítása és a annak javasolt személyi összetétele (Szamek 

Zsolt-PIU vezető, Dr. Back András-állandó jogi képviselő, Szabó István- közgazdász, Köles 

Krisztián-műszaki ügyintéző, Dr. Garamszegi Géza és Oláh János önkormányzati 

koordinátor) tárgyában. 

jelen vannak: 24 fő 

egyhangú 

27/2004.(IV.30.) sz. határozat PIU tevékenységéről 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a PIU a Börzsöny-Cserhát Kft. keretein belül 

működjék. 

jelen vannak: 24 fő 

21 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett 

28/2004.(V.21.) sz. határozat tagi önkormányzati inditványok tárgyában 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy elfogadja a Tárnics Kft-t tulajdonló 16 nógrádi 

önkormányzat kéréseit, nevezetesen  

- A Társulási Elnökségben 1 hely 

- projekvezető szervezetbe 1 szakember delegálása 

- területi elv érvényesítése, kistérségi rendszer kialakítása 

- a projekt keretében a térségükben megépítendő létesítmények elsősorban 

Nógrádmarcal Önkormányzat területén valósuljanak meg 

- a kiépülő hulladékgazdálkodási rendszer nógrádi részterületének üzemeltetője a 

Tárnics Kft. maradjon 

- a Tárnics Kft. 16 alapító önkormányzatának a Társulás őket érintően biztosítson önálló 

díjmegállapítási jogot 

- a Társulás a nógrádi részterületeken megépülő létesítményeket, felszereléseket 

díjmentesen adja a Tárnics Kft. használatába 

- a nógrádmarcali fejlesztések vonatkozásokban érvényesüljön az arányosság elve 

- Nógrádmarcalon az üzemi útnak kb. 800 méter folytatása, ami biztosítja a község 

belső magjának az elkerülését 

jelen vannak: 34 fő 

32 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett 

29/2004.( V.21.) sz. határozat tagfelvételek tárgyában  

A Társulási Tanács felvette tagjai közé Acsa, Alsópetény, Balassagyarmat, Berkenye, 

Bernecebaráti, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Dejtár, Domony, Drégelypalánk, Erdőkertes, 

Érsekvadkert, Felsőpetény, Galgaguta, Herencsény, Hont, Hugyag, Ipolydamásd, Ipolyvece, 

Ipolytölgyes, Iliny, Kartal, Kétbodony, Kisecset, Kismaros, Leányfalu, Legénd, Letkés, 

Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagyoroszi, Nagymaros, Nézsa, Nógrád, 

Nógrádmarcal, Nőtincs, Őrhalom, Ősagárd, Patak, Patvarc, Perőcsény, Pócsmegyer, 

Pusztaberki, Romhány, Szada, Szanda, Szátok, Szente, Szob, Szügy, Tereske, Terény, Tésa, 

Tolmács és Vámosmikola településeket. 
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jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

29/2004.( V.21.) sz. határozat szervezeti kérdések tárgyában 

A Társulási Tanács akként döntött, hogy egyetért a területi elven nyugvó kistérségi körzetek 

kialakításának és a körzeti résztanácsok felállításának koncepciójával. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

30/2004.( V.21.) sz. határozat körzeti képviselők tárgyában 

A Társulási Tanács akként döntött, hogy a 29/2004 (V.21) határozattal összhangban az egyes 

körzetek 3-3 fővel képviseltessék magukat a Társulási Tanácsban. 

jelen vannak: 34 fő 

33 igen szavazat,1 tartózkodás mellett 

31/2004.( V.21.) sz. határozat Alapító okirat módosításáról 

A Társulási Tanács elfogadta az Alapító Okirat minden-korábbi határozatokon alapuló- 

módosítását. Felkéri egyúttal az újonnan belépett tagokat, az egységes szerkezetű alapító 

okiratot utólagos jóváhagyására képviselő-testületeikkel. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

32/2004.( V.21.) sz. határozat döntési hatáskörök tárgyában 

A Társulási Tanács elveti azt a javaslatot, hogy a Társulás kiadja saját hatásköréből a külső 

hulladék beszállítások engedélyezésére és a reájuk vonatkozó árszínvonal meghatározására 

vonatkozó döntési kompetenciát. 

jelen vannak: 34 fő 

8 igen szavazattal, 24 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett  

33/2004.( V.21.) sz. határozat döntési hatáskörök tárgyában 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a külső hulladék beszállítások engedélyezésére és a 

reájuk vonatkozó árszínvonal meghatározására vonatkozó döntési kompetencia a Tanácsnál 

maradjon, így a B.Cs. kft.-ben e tárgyban is törzstőke-arányos döntéshozatal legyen. 

jelen vannak: 34 fő 

26 igen szavazattal, 8 ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

34/2004.( V.21.) sz. határozat döntési eljárási kérdés tárgyában 
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A Társulási Tanács támogatja a külső hulladék beszállítások engedélyezésére és a reájuk 

vonatkozó árszínvonal meghatározására vonatkozó döntési kompetencia tekintetében 

elhangzott azon javaslatot is, amely egyhangú döntéshozatalt irányoz elő e kérdésben is. 

jelen vannak: 34 fő 

33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

35/2004.( V.21.) sz. határozat törzstőkeemelés a B.Cs. Kft-ben tárgyban 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Börzsöny-Cserhát Kft-ben saját törzsbetétjét az eddigi 

1.530.000 Ft-ról 2.730.000 Ft-ra emeli, amellyel a teljes törzstőke 4.2. millió forintra 

emelkedik. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

36/2004.( V.21.) sz. határozat B.CS. Kft. FB elnök jelölése tárgyában 

A Társulási Tanács Erdős Rudolfot jelöli a Börzsöny-Cserhát Kft. FB-elnökének. 

jelen vannak: 34 fő 

28 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 5 tartózkodás 

37/2004.( V.21.) sz. határozat Puskás Szilveszter B.Cs. Kft. FB tag visszahívása 

tárgyában: 

A Társulási Tanács elveti Puskás Szilveszter FB tag megbízatásának meghosszabbítását és 

javasolja visszahívását e tisztségéből. 

jelen vannak: 34 fő 

26 igen szavazat, 8 ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

38/2004.( V.21.) sz. határozat Tolnai János FB tag jelölése tárgyában 

A Társulási Tanács Tolnai Jánost jelöli a B.Cs. Kft. FB harmadik tagjának. 

jelen vannak: 34 fő 

21 igen szavazat, 12 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

39/2004.( V.21.) sz. határozat eljárási kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács felhívja állandó jogi képviselőt, tisztázza a Pest Megyei Közigazgatási 

Hivatalnál, hogy Tolnai János Romhány polgármestere lehet-e a Börzsöny-Cserhát Kft-nél az 

FB tagja. Kizáró ok hiányában a Társulási Tanács az FB összetételét a következőképp jelöli : 

Erdős Rudolf (FB-elnök, közös delegált), Reith Imre (a társtulajdonos A.S.A Hungária 

Holding Kft. delegáltja) és Tolnai János (a Társulás delegáltja). 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 
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40/2004.( V.21.) sz. határozat könyvvizsgáló jelőlése a B.Cs.-Kft-be tárgyban 

A Társulási Tanács Gellén Olivérnét jelöli a Börzsöny-Cserhát Kft. könyvvizsgálójának. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

41/2004.( V.21.) sz. határozat a B.Cs. Kft. Társasági Szerződés módosítása tárgyban 

A Társulási Tanács – a szóbeli kiegészítésekkel – elfogadja a Börzsöny-Cserhát Kft. társasági 

szerződése módosításának tervezetét és felhatalmazza Társulási Elnököt, hogy a Társulást a 

taggyűlésen ennek megfelelően képviselje. 

jelen vannak: 34 fő 

33 igen szavazat, 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

42/2004.( V.21.) sz. határozat Társulás-B.Cs. Kft. együttműködése tárgyban 

A Társulási Tanács első olvasatban elfogadja az Önkormányzati Társulás és a Börzsöny-

Cserhát Kft. együttműködési megállapodása módosításának tervezetét. 

jelen vannak: 34 fő 

29 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás 

43/2004.( V.21.) sz. határozat társulási okmányok aláírási rendje tárgyában 

A Társulási Tanács úgy foglal állást, hogy a jövőben az alapító okiratot, annak mellékleteit és 

mindezen iratok módosításait Társulási Elnök, Társulási Társelnök írja alá s és Társulási 

Titkár hitelesítse. E döntéssel a tárgybeli kérdést korábban rendező Társulási Tanács 36/2003. 

(X.29.) sz. határozat hatályon kívül helyezésre kerül. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

44/2004.( V.21.) sz. határozat pótbefizetés tárgyban 

A Társulási Tanács jóváhagyja a pótbefizetés tárgyában korábban nem megfelelő eljárási 

módon elfogadott 6/2004. (II.06.) sz. határozatát, annak teljes tartalmával megegyezően. 

jelen vannak: 34 fő 

egyhangú 

45/2004.(VI.25.) sz. határozat Galgamácsa önkormányzata tagsági viszonyának 

helyreállítása tárgyában: 

A Társulási Tanács visszavonja a Galgamácsa önkormányzatot kizáró, a Társulási Tanács 

22/2003. (I.9.) sz. határozatát és helyreállítja e település tagsági jogait. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 
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46/2004.( VI.25.) sz. határozat tagfelvétel tárgyban 

A Társulási Tanács felveszi a Társulás tagjai közé Horpács, Mohora és Nógrádsáp 

településeket. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

47/2004.( VI.25.) sz. határozat körzeti résztanácsok megalakítása tárgyban 

A Társulási Tanács a szóban előterjesztett tagi körzetbeosztást elfogadva felállítja a Társulás 

6 körzeti résztanácsát. (lista mellékelve) 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

48/2004.( VI.25.) sz. határozat vezetői személyi döntések tárgyban 

A Társulási Tanács felmenti tisztégéből a Társulás eddigi Elnökségét és az új Elnökség 

tagjaivá nyilvánítja a megválasztott körzeti résztanácsi elnököket, illetve a Társulási Elnököt, 

a Társulási Társelnököt és a Társulási Titkárt, mely utóbbi 3 tisztségviselőt eddigi posztján 

megerősíti (Bók Károly Kerepes polgármestere –(Társulási Elnök), Dr. Gémesi György 

Gödöllő polgármestere – (Társulási Társelnök) , Juhász István Váchartyán polgármestere – 

Társulási Titkár). 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

49/2004.( VI.25.) sz. határozat Alapító Okirat módosítása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az alapító okirat fenti határozatokkal összhangban lévő 

módosítását. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

50/2004.( VI.25.) sz. határozat alapítói díjkedvezmény megállapítása tárgyban 

Hatályon kívül helyezte az 51/2004.(VI.25) sz. határozat 

51/2004.( VI.25.) sz. határozat alapítói díjkedvezmény megállapítása tárgyban 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a Társulási Tanács 

50/2004.(VI.25.) sz. határozatát és az alapító önkormányzatok és Valkó önkormányzata 

számára- többévi munkájuk elismeréseként- időbeli korlátozás nélkül 10 % kedvezményt 

biztosít a mindenkori hulladék ártalmatlanítási díjból. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 
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52/2004.( VI.25.) sz. határozat tagfelvételi moratórium tárgyban 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy újabb társulási tagok felvételével a regionális projekt 

pályázat végleges főhatósági befogadásáig-a tervezhetőség érdekében- már nem kíván 

foglalkozni, így ideiglenes tagfelvételi moratóriumot állapít meg. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

53/2004.( VI.25.) sz. határozat a 2004. évi költségvetés elfogadásáról 

A Társulási Tanács elfogadja a Társulás 2004. évi költségvetését. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

54/2004.( VI.25.) sz. határozat számlavezető pénzintézet megváltozása tárgyában 

A Társulási Tanács jóváhagyja a társulási számlavezető pénzintézet-váltás tárgyban 

előterjesztett elnöki javaslatot. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

55/2004 (XII.9.) sz. határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Tanács az előterjesztett napirendet elfogadja. 

jelen vannak: 60 fő 

59 igen szavazat, 1 tartózkodás  

56/2004 (XII.9.) sz. határozat tájékoztató a regionális projekt állása tárgyban: 

A Tanács a regionális projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

57/2004 (XII.9.) sz. határozat PTEB beszámolója tárgyban 

A Tanács a PTEB beszámolóját elfogadja. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

58/2004 (XII.9.) sz. határozat ellenőrzésről szóló tájékoztató tárgyban 

A Tanács a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal által a Társulásnál végzett utóellenőrzés 

eredményeiről szóló tájékozatót elfogadja. 
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jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

59/2004 (XII.9.) sz. határozat alapítói jogok gyakorlása tárgyban 

A Tanács úgy határoz, hogy az alapítói jogok gyakorlására nézve a módosító javaslatot nem 

fogadja el, a Társulás által alapított szervezetek felett az alapítói jogosítványokat – az 

előterjesztésnek megfelelően – a Társulási Tanács nevében a Társulás elnöke gyakorolja. 

jelen vannak: 60 fő 

55 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás  

60/2004 (XII.9.) sz. határozat Társulási Megállapodás módosítása tárgyban 

A Tanács elfogadja a Társulási megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a 

PTEB által beterjesztett módosításokkal kiegészítve. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

61/2004 (XII.9.) sz. határozat SZMSZ elfogadása tárgyban 

A Tanács a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően, a 

PTEB kiegészítésével együtt elfogadja. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

62/2004 (XII.9.) sz. határozat Alapító Okirat módosítása tárgyban 

A Tanács elfogadja az Alapító Okirat módosítását, a Társulási Megállapodás módosításának 

megfelelően. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

63/2004 (XII.9.) sz. határozat napirendi pont tárgyalása halasztásáról tárgyban 

A Tanács úgy határoz, hogy a 7. napirendi pontot – az írásbeli előterjesztés megküldését 

követően – a következő ülésen tárgyalja meg. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

64/2004 (XII.9.) sz. határozat a társulás munkaszervezete szervezési kérdéseinek 

tárgyában 

A Tanács elfogadja, hogy a Társulás a munkaszervezetében 1 fő adminisztratív teendőket 

ellátó teljes idejű munkavállaló, és 1 fő részmunkaidejű (4 órás) könyvelői feladatokat ellátó 

szakember kerüljön alkalmazásra. 
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jelen vannak: 60 fő 

59 igen szavazat, 1 tartózkodás 

65/2004 (XII.9.) sz. határozat PTEB tagok díjazása tárgyában 

A Tanács a PTEB munkát végző tagjainak 2004. évre vonatkozóan havi díjazását 100.000.- Ft 

összegben határozza meg. 

jelen vannak: 60 fő 

58 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

66/2004 (XII.9.) sz. határozat köszönetnyilvánítás tárgyban 

A Tanács támogatja, hogy a Társulás Elnöke a Társulás tagjai nevében küldjön köszönő 

levelet az EU Bizottság részére, megköszönve a projekt előkészítésében és elbírálásában 

tapasztalt konstruktív hozzáállását. 

jelen vannak: 60 fő 

egyhangú 

 


