
HATÁROZATOK 2009. ÉVBEN 

1/2009.(I.27.) határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 64 fő 

63 igen szavazat, egy tartózkodás 

 

2/2009.(I.27.) határozat Eseti Közbeszerzési Szabályzat elfogadása tárgyában 

A Tanács egyhangú határozatával elfogadta a Társulás Eseti Közbeszerzési Szabályzatát. 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

3/2009.(I.27.) határozat KEOP pályázat bíráló bizottsági tagok megválasztása tárgyában 

A Társulási Tanács az Eseti Közbeszerzési Szabályzat alapján a KEOP 2. pályázat 

tekintetében az alábbi személyeket választotta meg a Bíráló Bizottság tagjainak: 

 

1/ Ballabás László, PTEB elnök 

2/ Gyenes Szilárd, PIU 

3/ Kiss László polgármester, Márianosztra 

4/ Termann István polgármester, Romhány 

5/ Vécsei László polgármester, Szada 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

4/2009.(I.27.) határozat elnöki pénzügyi hatáskör bővítése tárgyában: 

A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy társulás működésével, a projekt 

teljesítésével összefüggő kisebb értékű, 4.000.000 HUF összegig terjedő beszerzések 

tekintetében saját hatáskörben döntsön, az Elnökség utólagos tájékoztatásának 

kötelezettségével. 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

5/2009.(I.27.) határozat közbeszerzési eljárások tárgyában 

A Társulási Tanács egyetért és jóváhagyólag tudomásul veszi az „Regionális 

hulladékgazdálkodási projekt gépbeszerzési tendere” tárgyában 9 részajánlati lehetőséggel 

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, az alábbi legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatokat 

minősítette: 

 CÉG SZÉKHELY ADÓSZÁM CG 

1. Eurotrade Kft. 2854 Dad Fő u. 54. 10448979-2-11 11-09-001429 

2. Italcamion Kft. 1027 Bp. Bem rkp. 32. 10867510-2-41 01-09-262422 

3. Besso Zrt. 7634 Pécs Pelléri út 48. 11368155-2-02 02-10-060170 

4 Avermann-Horváth Kft. 7570 Barcs Drávapart 2. 11233390-2-14 14-09-301498 

5. Italcamion Kft. 1027 Bp. Bem rkp. 32. 10867510-2-41 01-09-262422 
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6 Profi Bagger Kft. 2051 Biatorbágy Tormásrét u. 6 

   10811399-2-13 13-09-102139 

7. Terra Kft. 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 17. 

   11870979-2-13 13-09-109127 

8. Terra Kft. 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 17. 

   11870979-2-13 13-09-109127 

9. Doppstadt Kft. 1051 Bp. Zrínyi u. 12. 13228536-2-41 01-09-898153 

A Bíráló Bizottság által javasolt végeredmény kihirdetésre került. 

jelen vannak: 64 fő 

egyhangú 

6/2009.(I.27.) határozat Társulási Megállapodás módosítás előkészítése tárgyban 

A Társulás Tanácsa mellett felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Társulási Tanács legkésőbb 

2009. áprilisi üléséig dolgozza ki - szakértőinek bevonásával - a Társulási Megállapodás és a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó konkrét szövegjavaslatokat. 

jelen vannak: 64 fő 

63 igen szavazat, 1 tartózkodás 

7/2009.(IV.16.) határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

8/2009.(IV.16.) határozat 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, a PTEB által tárgyalt és elfogadásra ajánlott, valamint az 

Elnökség által elfogadott, könyvvizsgáló által készített 2008. évi beszámolót a gazdálkodásról 

a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

9/2009.(IV.16.) határozat költségvetés elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, a PTEB által tárgyalt és elfogadásra ajánlott, valamint az 

Elnökség által elfogadott 2009. évi költségvetést. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

10/2009.(IV.16.) határozat tagfelvétel tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja Alsónémedi, Isaszeg, Litke és Tápiószecső község csatlakozási 

szándékát az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

11/2009.(VII.7.) határozat napirend elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét. 
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jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

12/2009.(VII.7.) határozat projekt megvalósulási határidő módosulásáról 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Társulás által elnyert „Észak-kelet Pest és Nógrád 

megyei regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer" című projekt 

megvalósulási határidejének módosítását 2010 decemberéig. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

13/2009.(VII.7.) határozat projekt tartalom módosulása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a Társulás által elnyert „Észak-kelet Pest és Nógrád megyei 

regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer" című projekt tartalom 

módosítását. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

14/2009.(VII.7.) határozat Alapító Okirat módosítása tárgyban 

A Társulási Tanács - tekintettel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. Törvényben foglalt jogszabályi kötelezettségére elfogadja a Tanács Alapító 

Okiratának mellékelt módosítását. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

15/2009.(VII.7.) határozat közbeszerzési szabályzat módosítása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a Társulás Közbeszerzési Szabályzatának módosítását, aminek 

változtatására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2009. április 1-jével 

történt módosítása miatt kerül sor. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

16/2009.(VII.7.) határozat üzemeltetés előkészítése tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése 

tárgyában létrehozott előkészítő bizottság jelentését és ajánlásait. 

jelen vannak: 56 fő 

55 igen szavazat, 1 tartózkodás 

17/2009.(VII.7.) határozat üzemeltető kijelölése tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Társulás a Tárnics Kft.-t bízza meg az üzemeltetési 

feladatok előkészítésével és végzésével. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

18/2009.(VII.7.) határozat cégdokumentumok elkészíttetése tárgyában 

A Társulási Tanács felhatalmazza a PIU-t és az Elnökséget, hogy a Társulás és a Tárnics Kft. 

közötti cégdokumentumokat készítse elő megfelelő időre. 
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jelen vannak: 56 fő 

52 igen szavazat, 4 tartózkodás 

19/2009.(VII.7.) határozat hulladékgazdálkodási rendelet tervezet elfogadása tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja a regionális hulladékgazdálkodási rendelet tervezetet, mint 

elkészítő anyagot, és azt további véleményezésre bocsátja a végleges szövegtervezet 

kialakítása érdekében, amelyet a következő Társulási Tanácsülés napirendre tűz. 

jelen vannak: 56 fő 

egyhangú 

 


