
HATÁROZATOK 2005. ÉVBEN 

1/2005.(VI.8.) sz. határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács az előterjesztett napirendet elfogadja. 

jelen vannak: 82 fő 

egyhangú 

2/2005.(VI.8.) sz. határozat ügyrendi kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés jegyzőkönyv vezetőjének Dúzs Lajosnét, hitelesítőjének 

Juhász István társulási titkárt. 

jelen vannak: 82 fő 

egyhangú 

3/2005.(VI.8.) sz. határozat eljárási kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy a Tanács ülésére az 5 napos összehívási határidőtől való 

eltéréssel a mai napon joghatályosan kerüljön sor. 

jelen vannak: 82 fő 

egyhangú 

4/2005.(VI.8.) sz. határozat felhatalmazás tervezési és mérnöki szerződés aláírása 

tárgyában 

A Társulási Tanács előzetesen felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a két közbeszerzési 

tender nyertesével a szerződéseket (tervezési és felügyelő mérnöki) a Társulás nevében 

aláírja. 

jelen vannak: 82 fő 

egyhangú 

5/2005.(VI.8.) sz. határozat támogatási szerződés aláírása tárgyában 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét arra, hogy a KvVM-el a regionális 

projektre vonatkozó támogatási szerződést -a brüsszeli EU tárgyalások lezárását követően, 

annak eredményétől függően- az eredeti előterjesztett formában, vagy a 17.2 pontban 

foglaltak elhagyásával aláírja. 

jelen vannak: 82 fő 

egyhangú 

6/2005.(VI.8.) sz. határozat üzemeltető kijelölése tárgyban 

A Társulási Tanács előzetesen jóváhagyja, hogy amennyiben az EU Bizottság előírja az 

üzemeltető tekintetében a 100 %-os önkormányzati társulási tulajdon meglétét, úgy az 

Elnökség és az Elnök kezdjen tárgyalásokat a B.CS. Kft-n belüli kizárólagos üzletrész 

tulajdon megszerzése érdekében s hozza meg az ehhez szükséges döntéseket. 
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jelen vannak: 82 fő 

76 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás 

7/2005.(VI.8.) sz. határozat tiszteletdíj megállapítása tárgyban 

A Társulási Tanács a Társulás elnökének javadalmazását havi nettó 200.000.- Ft-ban, a 

Társulás titkárának javadalmazását havi nettó 100.000.- Ft-ban állapítja meg. 

jelen vannak: 82 fő 

80 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

8/2005.(VI.8.) sz. határozat tagi kilépés illetve tagi csatlakozás tárgyban 

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy Leányfalu Község Önkormányzata kilépési szándék 

bejelentését és Szokolya Község Önkormányzat csatlakozási kérelmét elfogadja. 

jelen vannak: 82 fő 

77 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

9/2005.(X.28.) sz. határozat ügyrendi kérdésben  

A Társulási Tanács felhatalmazza Juhász István urat, a Társulás titkárát a jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 

jelen vannak: 59 fő 

egyhangú 

10/2005.(X.28.) sz. határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 59 fő 

egyhangú 

11/2005.(X.28.) sz. határozat A.S.A Kft-vel történő tárgyalások tárgyában 

A Társulási Tanács  úgy határoz., hogy egyidejűleg induljon el az A.S.A. Kft-vel (B.CS.Kft. 

üzletrész tulajdonos társsal)  a tárgyalás a Börzsöny-Cserhát Kft.-beli üzletrészének 

kivásárlásával kapcsolatban a kivásárlási értékre vonatkozóan, valamint a tendereztetéssel 

kapcsolatosan a szakértői vélemény elkészítése tárgyban. 

jelen vannak: 59 fő 

57 igen szavazat, 2 ellenszavazat 

12/2005.(X.28.) sz. határozat: 

 A Társulási Tanács egyhangú szavazással úgy határoz, hogy az elnök írjon alá megbízási 

szerződést közbeszerzési tanácsadókkal a tendereztetés feltételeit tartalmazó szakvélemény 

elkészítéséről. 
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jelen vannak: 59 fő 

egyhangú 

13/2005.(X.28.) sz. határozat tárgyaló delegáció összetételéről 

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy az .A.S.A.-val tárgyaló társulási delegáció tagjai : Bók 

Károly elnök, Kosztyán Kálmán Rád, Papp Zoltán Gödöllő, Pásztor Béla Veresegyház, 

Szengyer László Nőtincs önkormányzat képviselői legyenek. 

jelen vannak: 59 fő 

egyhangú 

14/2005.(X.28.) sz. határozat tájékoztatás elfogadása tárgyban 

Az Elnök a KvVM és a Társulás közötti Támogatási Szerződés megkötéséről tájékoztatja a 

Tanácsot, ismerteti, hogy a szerződés aláírásra kész. A Társulási Tanács a tájékoztatást 

tudomásul veszi.  

jelen vannak: 59 fő 

egyhangú 

15/2005.(X.28.) sz. határozat Társulás-B.Cs. Kft közötti megállapodás tárgyban 

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a Társulás és a Börzsöny-Cserhát Kft. közötti 

megállapodás tervezetét és mellékleteit elfogadja. 

jelen vannak: 59 fő 

47 igen szavazattal 6 ellenszavazat és 6 tartózkodás 

16/2005.(X.28.) sz. határozat rekultiváció kérdésköre tárgyban 

A Társulási tanács úgy határoz, hogy: 

1. pont: A Társulás feladatának tekinti a jelen regionális programban nem szereplő, de a 

Társulás programterületén lévő, regisztrált kommunális szilárd hulladéklerakók későbbi 

rekultivációját. 

2. pont: Az 1. pontban rögzített rekultivációs munkák finanszírozása a későbbi működés 

költségeiből, illetve a rendelkezésre álló pályázati forrásokból történik. 

3. pont: A rekultivációk elvégzéséhez szükséges környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció és rekultivációs terv elkészíttetése a kötelezett települési önkormányzatok 

feladatkörében marad, ezeket a feladatokat a Társulás nem vállalja át. 

4. pont: A felülvizsgálati rekultivációs tervezési munkák során a kötelezett települési 

önkormányzatoknak, vagy megbízott vállalkozójuknak szakmai egyeztetést kell folytatni a 

Társulás Projekt Megvalósító Egységével (PIU). Az egyeztetést követően elkészülő terveket a 

PIU, vagy a Társulás későbbi szakmai szervezete a Társulás részéről jóváhagyja. 

A szakmai egyeztetési eljárás elmaradása a Társulást a vállalt feladat alól mentesíti. 
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5. pont: A szabályosan egyeztetett és dokumentált kommunális szilárd hulladéklerakók 

későbbi rekultivációjának sorrendjét a társuláshoz történő benyújtás ideje, valamint a 

benyújtott dokumentációk értékelése alapján megállapított veszélyesség határozza meg. 

jelen vannak: 59 fő 

egyhangú 

 


