
HATÁROZATOK 2007. ÉVBEN 

1/2007.(II.15.) határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 71 fő 

egyhangú 

2/2007.(II.15.) határozat kerepesi testületi határozat vizsgálata: 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy az Elnökség vizsgálja meg előzetesen, részletesen a 

projekt befogadására vonatkozó kerepesi önkormányzati testületi határozat megfelelősségét. 

Annak ismeretében tegyen javaslatot a Tanácsülésnek. A Társulás egyúttal egyéb tekintetben 

elfogadja az elmúlt időszakot felölelő beszámolót. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

3/2007.(II.15.) határozat projekt előkészítő döntések tárgyban: 

A Társulási Tanács elfogadja a következőket: 

1.) A társulás elnöksége illetve a PIU tájékoztatóját elfogadja. 

2.) A Társulás Elnöke az építési engedélyezéshez szükséges plusz tervezői munkákra (előtető, 

bekötőút, ivóvíz kút) a PIU műszaki ajánlásai alapján kérjen ajánlatot Olajterv Rt.-től. 

Amennyiben az ajánlatok elfogadhatók, úgy kössön szerződés, a tervezővel, hogy az 

engedélyezés mielőbb lezárulhasson. 

3.) A vácrátóti átrakó állomás építési engedélyezési dokumentáció és az engedély átadása a 

Társulás részére a Börzsöny-Cserhát Kft. kisebbségi tulajdonrész kivásárlását szolgáló 

tárgyalások részét kell, hogy képezze. 

4.) A társulás elnöksége folytasson külön tárgyalást Nógrádmarcal Község 

Önkormányzatával a területhasználat kérdése ügyében, és készítsen szerződés tervezetet a 

területhasználati megállapodásra, az előterjesztésben megfogalmazott alapelvek szerint. 

5.) A társulás elnöksége folytasson külön tárgyalásokat a létesítménnyel érintett 

Önkormányzatokkal, és készítsen szerződés tervezetet a területhasználati 

megállapodásokra, mely tisztázza a közművesítési kötelezettségeket is.  

6.) A PIU 2007. I. negyedév végére készítsen javaslatot a Zöld Híd Projekt szükséges 

módosításairól és elkészítésének módjáról, határidejéről. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

4/2007.(II.15.) határozat: 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a kérelmező települések (Bag, Csörög, Csővár, 

Galgagyörk, Kisnémedi, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Rád) alapító tagként kerüljenek a 

Társulás alapdokumentumaiba és illessék meg őket az alapító tagokat illető jogok. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 
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5/2007.(II.15.) határozat költségvetés elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a költségvetést, a tagdíjemelést, az írásos előterjesztés alapján. 

jelen vannak: 73 fő 

egyhangú 

6/2007.(II.15.) határozat Társulási Megállapodás módosítás és SZMSZ tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a módosított Társulási megállapodást és Szervezeti és működési 

Szabályzatot. 

jelen vannak: 73 fő 

72 igen szavazat, 1 tartózkodás 

7/2007.(V.31.) határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 65 fő 

egyhangú 

8/2007.(V.31.) határozat elnöki tájékoztató elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja Elnök beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről 

(tárgyalások az .A.S.A. Kft.-vel, tájékoztató a Börzsöny Cserhát Kft. taggyűléséről, tárgyalás 

Dióssy László környezetgazdálkodási szakállamtitkárral, tárgyalás Olajterv  

Zrt.-vel, tájékoztató az Európai Bizottság Monitoring Bizottsági üléséről) 

jelen vannak: 65 fő 

egyhangú 

9/2007.(V.31.) határozat költségvetési beszámoló elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a Társulás 2006. évi költségvetési beszámolóját. 

jelen vannak: 65 fő 

egyhangú 

10/2007.(V.31.) határozat tagi kötelezettségek betartása tárgyában 

A Társulási Tanács utasítja a társulás jogi képviselőjét, hogy a program meghiúsulása esetén 

követendő, a társulás tagjaira vonatkozó kártérítési kérdéseket a PIU bevonásával dolgozza ki. 

A Tanács felhívja a Társulás elnökét, hogy vizsgálja meg, mely települések nem tesznek 

eleget a társulási megállapodásban rögzített előírásoknak és e településeket a Társulási 

megállapodás 25. pontja d) alpontja alapján, első alkalommal írásban szólítsa fel a teljesítésre. 

A társulás elnöke hívja fel az érintett települések figyelmét az elfogadott, hatályos társulási 

megállapodásból eredő kötelezettségeire és az együttműködés elmaradásának 

jogkövetkezményeire. 
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jelen vannak: 65 fő 

egyhangú 

11/2007.(V.31.) határozat tájékoztatási kötelezettség tárgyban 

A Társulási Tanács módosítja a III. sz mellékletet az alábbi szöveggel: ”A Társulás felkéri a 

tagtelepülések önkormányzatait és hulladéklerakó üzemeltetőit, hogy- igény szerint- 

biztosítsanak tájékoztatást környezetvédelmi tevékenységükről a Társulás számára.” 

jelen vannak: 65 fő 

egyhangú 

12/2007.(V.31.) határozat üzletrész kivásárlása tárgyában 

A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnökséget, 

a.) az .A.S.A. Magyarország Kft.-vel történő tárgyalások folytatására, teljes körű, új pénzügyi 

rendezési megállapodás előkészítésére, 

b.) az .A.S.A. Magyarország Kft.–nek a Börzsöny-Cserhát Kft.-ben lévő üzletrésze 150 millió 

forint vételáron történő megvásárlása tárgyalására, bankkölcsön felvételével,  

c.) tárgyalások folytatására a Börzsöny-Cserhát Kft.-ben lévő tagi kölcsön rendezése 

tárgyában, 

d.) megváltoztatja korábbi döntését a K&H Bank Rt.-vel folytatandó hitel tárgyalások 

felhatalmazása tekintetében. új tárgyalásokra ad felhatalmazást- a jogszabályi 

követelményekkel összhangban- bármely pénzintézettel, legkedvezőbb feltételű bankhitel 

felvétel előkészítése tárgyában. 

e) Amennyiben az .A.S.A. Magyarország Kft.-vel történő teljes körű megállapodás legkésőbb 

2007. szeptember 30. nem megy teljesedésbe, úgy felhatalmazza új önálló 100 %-os 

önkormányzati tulajdonú társaság létesítésére. 

jelen vannak: 65 fő 

egyhangú 

13/2007.(IX.20.) határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

14/2007. (IX. 20.) határozat elnöki tájékoztató tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja Elnök beszámolóját a projekt előkészítés állásáról. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

15/2007.(IX.20.) határozat könyvelői beszámoló elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a könyvelő féléves pénzügyi beszámolóját. 
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jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

16/2007.(IX.20.) határozat tagfelvétel tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja Dány község csatlakozási szándékát az Észak-Kelet Pest és 

Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társuláshoz. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

17/2007.(IX.20.) határozat rekultivációs pályázat előkészítése tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Társulás induljon a KEOP-2007-2.3.0 kódszámú „ A 

települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” 

című Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton, és kezdődjék meg ennek 

előkészítése. 

jelen vannak: 56 fő 

55 igen szavazat, 1 tartózkodás 

18/2007.(IX.20.) határozat B.Cs. Kft. üzletrész kivásárlása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a következőket: 

1. Az önkormányzati társulás közgyűlése elhatározza, hogy az .A.S.A. Magyarország 

Kft.-vel folytatott, a Börzsöny-Cserhát Kft.-vel összefüggő tárgyalások során 

különválasztja a tagi kölcsön visszafizetésének, illetve az üzletrész kivásárlásának 

kérdését. 

2. A közgyűlés dönt a jelenleg érvényes tagi kölcsön mielőbbi visszafizetéséről, és erre 

felhatalmazza a Társulás Elnökét. 

3. A közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy közbeszerzési eljárás nélkül, a 

legkedvezőbb pénzügyi feltételek elérése érdekében, folytasson tárgyalásokat a tagi 

kölcsön visszafizetésére vonatkozó hitel megállapodás kitárgyalására, aláírására, 

illetve a tagönkormányzatok elé terjesztésére. 

4. A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget az .A.S.A. Magyarország 

Kft.-vel történő további tárgyalások folytatására, komplex megállapodás 

előkészítésére, a kivásárlási érték meghatározására, és a projekt fizikai megvalósulási 

időpontjáig meghosszabbítja az Elnökség tárgyalási felhatalmazásának idejét. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

 


