
HATÁROZATOK 2008. ÉVBEN 

1/2008.(II.14.) határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 72 fő 

egyhangú 

2/2008.(II.14.) határozat beszámoló elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az elnökségi beszámolót. 

jelen vannak: 72 fő 

egyhangú 

3/2008.(II.14.) határozat költségvetés tárgyban 

A Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. 

Törvény (Áht) alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi határozatot hozza: 

I. 

Általános rendelkezések 

1. A költségvetés hatálya az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra, annak szerveire terjed 

ki. 

II. 

A Társulási költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 

1. Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetésének 

bevételi főösszegét       1 918 907 eFt-ban 

kiadási főösszegét      1 914 115 eFt-ban 

állapítja meg. A 4 792 eFt különbözet az általános forgalmi adó visszafizetésből ered, amit 

tartalékképzésre használ a Társulás. 

2. Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2008. létszám előirányzatát 1 

főben állapítja meg. 

3. Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás működési bevételi főösszegét

 110 029 ezer Ft-ban (mely tartalmaz 61 000 eFt tagi hitel visszafizetésére felvett 

hitelt), 

működési kiadási főösszegét 96 294 ezer Ft-ban állapítja meg. 

4. Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezet- 

védelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás felhalmozási bevétel főösszegét, 1 808 

878 ezer Ft-ban 

felhalmozási kiadási főösszegét 1 822 613 ezer Ft-ban állapítja meg. 

5. A Társulási költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve kiadási 

előirányzatait mérlegszerűen e határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

6. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti 

részletezését e határozat 2. sz. melléklete, kiadási főösszegnek részletézését e határozat 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

jelen vannak: 72 fő 

egyhangú 
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4/2008.(II.14.) határozat rekultivációs pályázat tárgyban 

A Társulási Tanács vállalja, hogy a KEOP „Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 

szintű rekultivációs program elvégzése” című pályázat keretében a településre lakosságszám 

arányosan eső önrészét a 2009 és 2010 évek költségvetéséből biztosítja az alábbiak szerint: 

1) Az önrészt biztosítása a program második szakaszának (előkészítés költsége) maximum 15 

%-a erejéig terjed. Ennek előzetesen kalkulált várható költsége 30-40 millió Ft / program (54-

72 Ft/ fő / költségvetési év) 

2) Az 1. pontban vállalt kötelezettség vállalás csak akkor lép hatályba, ha a társulás a KEOP 

pályázat I. fordulójában eredményesen szerepel és a konkrét pályázat kidolgozásához 

szükséges 85 %-os támogatást megkapja. 

3) A pályázat keretében a külön eljárási rendben rögzített feltételeknek megfelelő 

hulladéklerakók egy ütemben, a programban kidolgozásra kerülő ütemezésben kerülnek 

rekultivációra. 

jelen vannak: 72 fő 

egyhangú 

5/2008.(II.14.) határozat ügyrendi kérdés tárgyban 

A Társulási Tanács megválasztja Ollári Dóra irodavezetőt a PIU új tagjának. 

jelen vannak: 72 fő 

egyhangú 

6/2008.(IV.18.) határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 61 fő 

egyhangú 

7/2008.(IV.18.) határozat közbeszerzési eljárás tárgyban 

A Társulási Tanács egyetért és jóváhagyólag tudomásul veszi az „Aszód-Hévízgyörki, 

Gödöllő-Kerepesi, Vác-Csörögi Hulladéklerakó telepek rekultivációs és kiviteli terveinek 

elkészítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése és a tervezői művezetői 

tevékenység ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint illetékes főhatóság közlését. A hivatalos 

közlés szerint a Bíráló Bizottság az ajánlati felhívásban és ajánlatkérési dokumentációban 

rögzített szempontok figyelembevételével tett értékelés alapján a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatnak a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási 

Tervező és Kivitelező Kft. (Székhely: 9700 Szombathely Tolnay S. u. 1.; Adószám: 11315188-

2-18; Cégjegyzék szám: 18-09-102559) által adott ajánlatot minősítette. A Bíráló Bizottság 

által javasolt végeredmény kihirdetésre került. 

jelen vannak: 61 fő 

egyhangú 

8/2008.(IV.18.) határozat költségbetési beszámoló tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2007. évi költségvetési beszámolóját. 

jelen vannak: 61 fő 
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egyhangú 

9/2008.(IV.18.) határozat: 

A Társulási Tanács elfogadta, hogy a korábban a könyvvizsgálatot ellátó Dr. Gellén Olivérné 

(Cím: 5000 Szolnok Mátyás kir. u. 2. V/8; Adószám:52323106-3-36; Kamarai tagsági szám: 

000790) könyvvizsgálót visszahívja, és megválasztja a Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi 

és Üzleti Tanácsadó Kft. (Cím: 1033 Budapest Sorompó u. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-

463393; Kamarai nyilvántartási száma: 000051), személy szerint dr. Benedek József (1039 

Budapest Attila u. 101.; MKVK tagsági igazolvány száma: 004709; Édesanyja leánykori 

neve: Ermel Júlianna) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával végezze ezt a tevékenységet, 

legkésőbb 2010. május 31-ig. 

jelen vannak: 61 fő 

egyhangú 

10/2008.(VI.23.) határozat napirend elfogadásáról 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 62 fő 

egyhangú 

11/2008.(VI.23.) határozat hulladékkezelő központ kivitelezőjével (GKP Kerepes 

Konzorcium ) történő szerződéskötés tárgyban 

A Társulási Tanács, figyelemmel a közbeszerzési bizottság javaslatára, jóváhagyja a 

„Kerepes, Ökörtelek-völgy hulladékkezelő központ építése és 486 db szelektív hulladékgyűjtő 

sziget (tárolóedényzettel együtt) létesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 1. részére 

vonatkozó eredményét az alábbiak szerint: 

Az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban rögzített bírálati szempontok, valamint a 

Kbt. figyelembevételével készített értékelés alapján az összességében legkedvezőbb 

ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a GKP Kerepes Konzorcium (vezető: 

GEOHIDROTERV Kft.; székhely: 1116 Budapest Temesvár u. 20.; adószám: 10499449-2-

43; cégjegyzék szám: 01-09-071926) adta. 

A Társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a GKP Kerepes konzorcium 

nyertességének kihirdetéséről intézkedjen és a létesítmények kivitelezésre vonatkozó 

szerződést a konzorciummal, az általuk megajánlott 8.177.000 EUR összegben aláírja. 

A Társulási Tanács, figyelemmel a közbeszerzési bizottság javaslatára, az eljárás második 

helyezettjének a MOTA-ENGIL Magyarország Zrt.-t nevezi meg, aki azonos feltételek 

mellett 8.525.135 EUR összegű ajánlatot adott. 

jelen vannak: 61 fő 

egyhangú 

12/2008.(VI.23.) határozat KEREPES 2008 Konzorciummal történő szerződéskötés 

tárgyban 

A Társulási Tanács, figyelemmel a közbeszerzési bizottság javaslatára, jóváhagyja a 

„Kerepes, Ökörtelek-völgy hulladékkezelő központ építése és 486 db szelektív hulladékgyűjtő 

sziget (tárolóedényzettel együtt) létesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 2. részére 

vonatkozó eredményét az alábbiak szerint: 

Az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban rögzített bírálati szempontok, valamint a 

Kbt. figyelembevételével készített értékelés alapján az összességében legkedvezőbb 
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ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Kerepes 2008 KONZORCIUM (vezető: 

HÍDTECHNIKA Kft.; székhely:1138 Budapest Karikás F. u. 20.; adószám: 10640432-2-41; 

cégjegyzék szám: 01-09-160656) adta. 

A Társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a Kerepes 2008 KONZORCIUM 

nyertességének kihirdetéséről intézkedjen és a létesítmények kivitelezésre vonatkozó 

szerződést a konzorciummal, az általuk megajánlott 783.366 EUR összegben aláírja. 

A Társulási Tanács, figyelemmel a közbeszerzési bizottság javaslatára, az eljárás második 

helyezettjének a MOTA-ENGIL Magyarország Zrt.-t nevezi meg, aki azonos feltételek 

mellett 789.579 EUR összegű ajánlatot adott. 

jelen vannak: 61 fő 

egyhangú 

13/2008.(VI.23.) határozat PGK Nográdmarcali Konzorciummal történő szerződéskötés 

tárgyban 

A Társulási Tanács, figyelemmel a közbeszerzési bizottság javaslatára, jóváhagyja 

„Nógrádmarcali hulladékkezelő központ építése, valamint Balassagyarmaton „A” típusú 

hulladékudvar és Rétságon „B” típusú hulladékudvar létesítése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás  eredményét az alábbiak szerint : 

Az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban rögzített bírálati szempontok, valamint a 

Kbt. figyelembevételével készített értékelés alapján az összességében legkedvezőbb 

ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a PGK Nógrádmarcali Konzorcium (vezető: 

PENTA Általános Építőipari Kft.; székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.; adószám: 

10452556-2-13; cégjegyzék szám: 13-09-079473) adta. 

A Társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a PGK Nógrádmarcali Konzorcium 

nyertességének kihirdetéséről intézkedjen és a létesítmények kivitelezésre vonatkozó 

szerződést a konzorciummal, az általuk megajánlott 4.913.948 EUR összegben aláírja. 

A Társulási tanács a „Nógrádmarcali hulladékkezelő központ építése, valamint 

Balassagyarmaton „A” típusú hulladékudvar és Rétságon a „B” típusú hulladékudvar 

létesítése” tárgyában második helyezettet nem hirdet. 

jelen vannak: 61 fő 

egyhangú 

14/2008.(XII.10.) határozat napirend elfogadásáról 

A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 58 fő 

egyhangú 

15/2008.(XII.10.) határozat a Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő Központ 

kivitelezési helyzete tárgyában 

A Társulási Tanács egyhangúan elfogadja a Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő 

központ kivitelezése ügyében kialakult helyzetről és jogvita rendezésének ügyében 

szükségessé vált alábbi intézkedésekről: 

1) A Társulási Tanács jóváhagyólag elfogadja a Társulás Elnöksége illetve a PIU által 

előterjesztett tájékoztatót a Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ 

kivitelezésének állásáról, a jogi helyzet értékeléséről, a Társulás részéről a szerződés 

teljesedése érdekében tett intézkedésekről.  
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2) A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kivitelező GKP Kerepes Konzorcium jelentős 

késedelemben és ebből eredően szerződésszegésben van a felek által aláírt vállalkozási 

szerződésben és az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségek tekintetében.  

3) A Társulási Tanács elfogadja, hogy az Elnökség 2008. december 03-án személyes 

tárgyaláson meghallgatta a kivitelező GKP Kerepes Konzorcium vezető képviselőit és sürgős, 

egyértelmű, további késedelmet nem engedő írásbeli kötelezettségvállalást írt elő a 

kivitelezőnek a beruházói bizalom helyreállítása érdekében, mely tartalmazta:  

a) a kivitelezés azonnali, I. osztályú minőségben történő, késedelem és feltétel nélküli, teljes 

kapacitású folytatását és határidőre történő befejezését,  

b) a vállalkozói díj, mint teljes kivitelezői díj összegének megerősítését, 

c) további, feltétel nélküli, megrendelő által lehívható pénzügyi garancia biztosítását a 

kivitelezési ütemterv (pénzügyi és műszaki ütemterv) betartásának biztosítására 

d) konkrét pénzügyi-műszaki ütemterv rögzítését és átadását 

4) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy Kivitelező 2008. december 10-ig írásban 

cégszerűen kötelezettséget vállalt a 3.a.), b.) és d.) pontokban foglalt megrendelői igények 

tekintetében, míg a 3.c.) pontban rögzített további pénzügyi garancia tekintetében, sem a 

pénzügyi teljesítés határideje, sem annak összegszerűsége vonatkozásában nem 

véglegesedtek. 

5) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnökséget, hogy a 3.c.) pontban rögzített garancia 

sürgős véglegesítése érdekében folytasson további egyeztetéseket és erősítse a kivitelezést, 

annak ütemezett előrehaladását biztosító, a Társulást megillető garanciákat, s annak mindkét 

fél általi elfogadását legkésőbb 2008. december 31-ig írásban biztosítsa. 

6) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Vállalkozási Szerződést kiegészítő 

kivitelezői kötelezettségvállaló nyilatkozatokat jogfenntartással fogadja el, s további 

kivitelezői szerződésszegés esetén – szükség szerint – megfelelő időben jogi lépések 

megtételére tegyen előterjesztést a Társulási Tanácsnak. 

jelen vannak: 58 fő 

egyhangú 

16/2008.(XII.10.) határozat pénzügyi koncepció tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a PTEB által is megtárgyalt előterjesztett pénzügyi koncepciót. 

jelen vannak: 58 fő 

egyhangú 

17/2008.(XII.10.) határozat elnökségi tag megválasztásáról 

A Társulási Tanács elfogadja a 6. körzetet képviselő elnökségi tagnak Sztán István Aszód 

város polgármesterét. 

jelen vannak: 58 fő 

57 igen szavazat, egy tartózkodás 

 


