
HATÁROZATOK 2006. ÉVBEN 

1/2006.(I.10.) határozat ügyrendi kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát a jegyzőkönyv vezetésére és Juhász István 

urat, a Társulás titkárát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

jelen vannak: 68 fő 

egyhangú 

2/2006.(I.10.) határozat napirend elfogadásáról 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 68 fő 

egyhangú 

3/2006.(I.10.) határozat 2005. évi költségvetés módosítása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja a 2005. évi költségvetés módosítását, mivel az EU Bizottság 

által jóváhagyott pénzügyi ütemterv szerinti bevételeket és kiadásokat be kell emelni a 

Társulás költségvetésébe. Így a bevételi és kiadási főösszeg 107 429 e Ft-ra módosul, a 

felhalmozási célú 91 969 e Ft összeggel. 

jelen vannak: 68 fő 

egyhangú 

4/2006.(I.10.) határozat a 2006. évi költségvetés tervezete tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a PTEB elnöke által előterjesztett, a Társulás 2006. évi 

költségvetését. A bevételi és kiadási főösszeg 5 705 176 e Ft, a felhalmozási célú bevétel és 

kiadás 5 678 695 e Ft összeg. 

jelen vannak: 68 fő 

egyhangú 

5/2006.(I. 10.) határozat szerződéskötési felhatalmazás tárgyban 

A Társulási Tanács megbízza a Társulás Elnökét a Café PR Kft.-vel kötendő PR és 

Tájékoztatási szerződés aláírására.  

jelen vannak: 68 fő 

egyhangú 

6/2006.(II.24.) határozat ügyrendi kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát a jegyzőkönyv vezetésére és Juhász István 

urat, a Társulás titkárát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

jelen vannak: 73 fő 

71 igen szavazat, 2 tartózkodás 
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7/2006.(II.24.) határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

8/2006.(II. 24.) határozat felhatalmazás szerződés aláírása tárgyában 

A Társulási Tanács megbízza a PIU tender szerződésének aláírásával a Társulás Elnökét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

9/2006.(II. 24.) határozat közbeszerzéssel összefüggő jogi tevékenység végzése tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta, hogy a budapesti 1000. sz. Ügyvédi Irodát bízzák meg a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi és szakmai tanácsadó szerződés keretén belül az eljárások 

előkészítésével, lebonyolításával. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

10/2006.(II. 24.) határozat számlarend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás számlarendjét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

11/2006.(II. 24.) határozat számviteli politika elfogadásáról 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás számviteli politikáját. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

12/2006.(II. 24.) határozat pénzkezelési szabályzat elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás pénzkezelési szabályzatát. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

13/2006.(II. 24.) határozat leltározási szabályzat elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás leltározási szabályzatát. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 
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14/2006.(II. 24.) határozat értékelési szabályzat elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás értékelési szabályzatát. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

15/2006.(II. 24.) határozat selejtezési szabályzat elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás selejtezési szabályzatát. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

16/2006.(II. 24.) határozat PIU tag visszahívása és megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta, hogy dr. Krassay László visszahívása mellett Horváth Elek 

kerüljön be a PIU-ba. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

17/2006.(II. 24.) határozat pénzügyi teherviselés tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi és szakmai 

tanácsadó szerződés finanszírozása az A.S.A Kft, mint szakmai befektető által biztosított 

pénzügyi keret terhére történjen. 

jelen vannak: 73 fő 

71 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

18/2006.(IV.13.) határozat ügyrendi kérdés tárgyban 

A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát a jegyzőkönyv vezetésére és Lassú János urat, 

a Társulás titkárát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

jelen vannak: 73 fő 

71 igen szavazat, 2 tartózkodás 

19/2006.(IV.13.) határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés módosított napirendjét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

20/2006.(IV.13.) határozat 2005. évi zárszámadás elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja a társulás 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról készített 

előterjesztést és szóbeli kiegészítést. 
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jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

21/2006.(IV.13.) határozat könyvvizsgálói jelentés elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja a társulás 2005. évi könyvvizsgálói jelentését. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

22/2006.(IV.13.) határozat EU Önerő Alap támogatása illetve Társulási Megállapodás 

kiegészítése tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a társulás jogi képviselője által javasolt határozatot: 

A Társulási Megállapodás VI. fejezet 23. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Ha a Társulás EU Önerő Alap támogatásra igényt nyújt be, a társult önkormányzatok 

nevében Kerepes Nagyközség Önkormányzata jár el.  

Amennyiben a Társulás bármely okból köteles visszafizetni a támogatást és annak 

jogszabályban rögzített kamatait a központi költségvetésbe, a társulás tartozásáért a társult 

tagönkormányzatok vállalnak kötelezettséget a felvett támogatás rájuk eső arányában. A 

társult önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a támogatást 

utalványozó Belügyminisztériumot, illetve a folyósító Magyar Államkincstárt, hogy a vállalt 

költségviselés nem teljesítése esetén az államháztartási rendszeren belül az önkormányzatra 

eső követelést érvényesítsék. 

A társult önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy 

átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének 

finanszírozását. E szabályt akkor nem kell alkalmazni, ha a Társuláshoz később csatlakozó 

önkormányzat a kiváló önkormányzat saját forrásának finanszírozását teljes mértékben 

átvállalja.” 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

23/2006.(IV.13.) határozat projekt PR tárgyban 

A Társulási Tanács a regionális projektre vonatkozóan elfogadja a Café PR Reklámügynökség 

által javasolt „ZÖLD HÍD PROGRAM” nevet, a „Tiszta vidék, rendes táj” szlogent, és a 

kivetített logo-t. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

24/2006.(VI.29.) határozat ügyrendi kérdés tárgyban 

A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát a jegyzőkönyv vezetésére és Juhász István 

urat, a Társulás titkárát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

jelen vannak: 64 fő 
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62 igen szavazat, 2 tartózkodás 

25/2006.( VI.29.) határozat napirend elfogadása tárgyban: 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés módosított napirendjét. 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

26/2006.(VI.29.) határozat kivásárlási felhatalmazás tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy az .A.S.A. Magyarország Kft. 35 %-os üzletrészének 

kivásárlása a Társulás részére megtörténjen a Börzsöny-Cserhát Kft.-ből, s így 100 %-os 

társulási tulajdon alakuljon ki. 

jelen vannak: 64 fő 

58 igen szavazat, 6 tartózkodás 

27/2006.(VI.29.) határozat hitelszerződés megkötése felhatalmazás tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a már megkezdett tárgyalásokat a Társulás Elnöke 

folytassa a bankokkal olyan hitelszerződés létrehozására, mely biztosítja az üzletrész 

kivásárlás pénzügyi megfinanszírozását. 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

28/2006.(VI.29.) határozat MFB hitelfelvétel tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Társulás nevében Kerepes polgármestere – a jogszabály 

által előírt kötelezettségvállalással - a Magyar Fejlesztési Bankkal megállapodást kössön hitel 

felvételére, mely fedezi a tagönkormányzatok befizetendő önrészeit. 

jelen vannak: 64 fő 

63 igen szavazat, 1 ellenszavazat 

29/2006.(VI.29.) határozat 100 %-os önkormányzati tulajdonú üzemeltetési társaság 

kialakítása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy az .A.S.A. Kft.vel való sikertelen kivásárlási tárgyalások 

esetén a Társulás vezetése intézkedést tegyen új, 100 %-os társulási tulajdonú Kft. 

megalakításáról, az .A.S.A.-val folytatandó pénzügyi elszámolás folytatásával egyidejűleg. 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

30/2006.(IX.13.) határozat ügyrendi kérdésben 

A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát a jegyzőkönyv vezetésére és Lassú János urat, 

a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
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jelen vannak: 62 fő 

60 igen szavazat, 2 tartózkodás  

31/2006.(IX.13.) határozat ügyrend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 62 fő 

61 igen szavazat, 1 tartózkodás 

32/2006.(IX.13.) határozat az A.S.A Magyarország Kft-vel folytatandó tárgyalások és 

megállapodás tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy az elnökség tagjai az .A.S.A. Magyarország Kft. 

képviselőjével tárgyalást folyassanak a tanácsülésen elhangzott kivásárlási alternatívák 

alapján, s felhatalmazást ad a megállapodás megkötésére. 

jelen vannak: 62 fő 

58 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás 

33/2006(IX.13.) számú határozat projekt önrész finanszírozása tárgyában 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 10%-os önrész 

finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a BM EU Önerő Alaphoz. A környezetvédelmi 

célú, 2002/HU/16/P/PE/014 számú Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Projekt összköltsége 24.742.800,- EUR, mely összeg a 

következőképpen oszlik meg az éves ütemezést és a pénzügyi forrásokat figyelembe véve: 

Év 
ISPA 

50 % 

Központi 

kormányzat 

40 % 

Helyi 

önkormányzat 

10% 

Teljes 

költség 

2005 163 131 33 327 

2006 10 325 8 260 2 065 20 650 

2007 942 753 188 1 883 

2008 942 753 188 1 883 

Összesen: 12 372 9 897 2 474 24 743 

Az önerő finanszírozás mértéke a BM Önerő pályázatban elérhető maximális érték. 

A Társulási Tanács megbízza Kerepes Önkormányzatát a pályázat határidőig történő 

beadására. 

jelen vannak: 62 fő 

egyhangú 

34/2006.(IX.13.) határozat megállapodás előkészítése B.Cs. Kft. üzletrészei tárgyában 
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A Társulási Tanács fogadja, hogy az érintett felek, a Társulás, a Börzsöny-Cserhát Kft. és az 

ASA Magyarország Kft. három oldalú megállapodást írjon alá az előterjesztési javaslatban 

megjelölt főbb szerződési tartalommal az üzletrész kivásárlás és teljeskörű pénzügyi rendezés 

tárgyban. 

Felhatalmazza a Társulás elnökét a Megállapodás végleges szövegének kitárgyalására és 

annak aláírására. 

jelen vannak: 62 fő 

58 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás 

35/2006.(IX.13.) határozat finanszírozási megállapodás előkészítése tárgyban 

A Társulási Tanács megbízza és felhatalmazza a társulás elnökét a hulladékgazdálkodási 

projekt megvalósításával kapcsolatban szükséges üzemeltetői üzletrész kivásárlásához, illetve 

tagi hitelek rendezéséhez szükséges finanszírozási szerződés kitárgyalására és megkötésére. 
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jelen vannak: 62 fő 

60 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

36/2006.(IX.13.) határozat számlavezető kijelölése tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy 2006. november 1.-től a Tárulás számlavezetése a 

Kereskedelmi és Hitelbanknál történjen. 

jelen vannak: 62 fő 

59 igen szavazat, 3 tartózkodás 

37/2006.(IX.13.) határozat számlavezetői szerződés időtartama tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel megkötendő 

számlavezetési szerződés határozott időre, öt évre szóljon. 

jelen vannak: 62 fő 

61 igen szavazat, 1 ellenszavazat 

39/2006.(XII.1.) határozat ügyrendi kérdés tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a társulás elnökségének megválasztásához a levezető elnök 

személyét, Pásztor Bélát Veresegyház polgármesterét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

40/2006.(XII.1.) határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 73 fő 

74 igen szavazat, 1 tartózkodás 

41/2006.(XII.1.) határozat ügyrendi kérdés tárgyban 

A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát a jegyzőkönyv vezetésére és Dr. Kovácsné 

Nagy Máriát, Érsekvadkert polgármesterasszonyát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

jelen vannak: 73 fő 

73 igen szavazat, 2 tartózkodás 

42/2006.(XII.1.) határozat ügyrendi kérdés tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy az elnöki posztra javasolt két jelölt – Franka Tibor és Dr. 

Gémesi György megtartsa elnöki program beszédét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 
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43/2006.(XII.1.) határozat a Társulási Tanács új elnökének megválasztása  

 Társulási Tanács megválasztotta a társulás elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő Város 

polgármesterét 65 szavazattal. Franka Tibor Kerepes Nagyközség polgármestere 3 szavazat, 5 

fő tartózkodás. 

A Társulás megválasztott új elnöke Dr. Gémesi György.  

jelen vannak: 73 fő 

44/2006.(XII.1.) határozat két társelnöki megbízatás létesítése tárgyban 

A Társulási Tanács eldönti, hogy felvegyék a napirendi pontok közé Dr. Gémesi György 

előterjesztését, miszerint két társelnöke legyen a Társulásnak, s így az elnökség tíz tagra 

bővüljön, s erre vonatkozóan a Társulási Megállapodás módosításra kerüljön. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

45/2006.(XII.1.) határozat Társulási Megállapodás módosításáról 

A Társulási Tanács megszavazza a Társulási Megállapodás módosítását, akként, hogy a 

Társulás elnöksége tíztagú legyen, ami az elnök, a titkár és a 6 körzet megválasztott 

képviselőin kívül két társelnököt jelent. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

46/2006.(XII.1.) határozat két társelnök megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács megszavazza, dr. Bóth János Vác polgármesterét, és Franka Tibor 

Kerepes Nagyközség polgármesterét, mint társelnököket. 

jelen vannak: 73 fő 

két tartózkodás 

47/2006.(XII.1.) határozat társulási titkár megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács megszavazza – egy fő tartózkodásával - Juhász István Váchartyán 

polgármesterét a Társulás titkárának. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

48/2006.(XII.1.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács megválasztja az 1. körzet elnökségi tagját Medvácz Lajos Balassagyarmat 

polgármesterét. 

jelen vannak: 73 fő 



HATÁROZATOK 2006. ÉVBEN 

egyhangú 

49/2006.(XII.1.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács megválasztja a 2. körzet elnökségi tagját Terman István Romhány 

polgármesterét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

50/2006.(XII.1.) határozat: elnökségi tag megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács megválasztja a 3. körzet elnökségi tagját, Kiss Lászlót, Márianosztra 

polgármesterét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

51/2006.(XII.1.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyban 

A Társulási Tanács megválasztja a 4. körzet elnökségi tagját, Dombai Gábort, Drégelypalánk 

polgármesterét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

52/2006.(XII.1.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyban: 

A Társulási Tanács megválasztja 5. körzet elnökségi tagját Hegedüsné Kripák Ildikó, Csörög 

polgármesterasszonyát. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

53/2006.(XII.1.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyban: 

A Társulási Tanács megválasztja 6. körzet elnökségi tagját Búzás János, Aszód 

polgármesterét. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

54/2006.(XII.1.) határozat beszámoló a Társulás gazdálkodása tárgyban megválasztása 

tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az I-III. negyedéves beszámolót a Társulás gazdálkodásáról. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 
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55/2006.(XII.1.) határozat önerő finanszírozási határozat kiegészítése tárgyban 

A Társulási Tanács 33/2006.(IX.13.) határozata és a 22/2006.(IV.13.) határozat a BM EU 

Önerő Alap pályázathoz kapcsolódó hiánypótlási felhívásnak megfelelően az alábbiakban 

egészül ki, illetve változik meg: 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 10%-os önrész 

finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a BM EU Önerő Alaphoz. A környezetvédelmi 

célú, 2002/HU/16/P/PE/014 számú Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Projekt megnevezésű pályázat összköltsége 6 247 557 000 forint 

(24.742.800,- EUR), mely összeg a következőképpen oszlik meg az éves ütemezést és a 

pénzügyi forrásokat figyelembe véve: 

Év 
ISPA 

50 % 

Központi 

kormányzat 

40 % 

Helyi 

önkormányzat 

10% 

Teljes költség 

2005 41 283 750 33 027 000 8 256 750 82 567 500 

2006 2 607 037 250 2 085 629 800 521 407 450 5 214 074 500 

2007 237 728 750 190 183 000 47 545 750 475 457 500 

2008 237 728 750 190 183 000 47 545 750 475 457 500 

Összesen: 3 123 778 500 2 499 022 800 624 755 700 6 247 557 000 

Az önerő finanszírozás mértéke a BM Önerő pályázatban elérhető maximális érték. 

A Társulási Tanács kötelezettséget vállal, hogy az EU Önerő Alap által nem finanszírozandó 

saját forrásrészt a Pályázó költségvetésében – a fejlesztés teljes időtartamára – biztosítja. 

Amennyiben a Társulás bármely okból köteles visszafizetni a támogatást és annak 

jogszabályban rögzített kamatait a központi költségvetésbe, a társulás tartozásáért a társult 

tagönkormányzatok vállalnak kötelezettséget a felvett támogatás rájuk eső arányában. A 

társult önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a támogatást 

utalványozó Belügyminisztériumot, illetve a folyósító Magyar Államkincstárt, hogy a vállalt 

költségviselés nem teljesítése esetén az államháztartási rendszeren belül az önkormányzatra 

eső követelést érvényesítsék. 

A társult önkormányzatok nyilatkoznak, hogy átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából 

kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását. E szabályt akkor nem kell 

alkalmazni, ha a Társuláshoz később csatlakozó önkormányzat a kiváló önkormányzat saját 

forrásának finanszírozását teljes mértékben átvállalja. 
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