HATÁROZATOK 2010. ÉVBEN
1/2010.(II.5.) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadja az ülés napirendjét.
jelen vannak: 70 fő
egyhangú
2/2010.(II.5.) határozat közszolgáltatási díj tárgyában
A Társulási Tanács a PIU javaslatát, amennyiben a 2010. évre 11530 Ft/tonna + Ft ÁFA
legyen a szolgáltatási díj, elutasítja.
jelen vannak: 70 fő
65 igen szavazat, 2 nem szavazat, 3 tartózkodás
3/2010.(II.5.) határozat a közszolgáltatás díjának meghatározásáról
A Társulási Tanács a hulladékkezelési közszolgáltatás egységes díját 6 ellenszavazattal 6
tartózkodással a 2010.évre, az amortizációs költségek 50 %-os csökkentésével fogadja el. A
csökkentéssel kieső bevételt, mely a jövőbeni feladatokra kell, 5 év alatt, egyenlően elosztva
kell a díjban érvényesíteni. Az így kialakuló közszolgáltatási díj 10.328 Ft+ Áfa / tonna. A díj
a 2011-es évben az időarányos visszapótlási díjrésszel emelkedhet.
jelen vannak: 70 fő
egyhangú
4/2010.(II.5.) határozat a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetőjével
kapcsolatban
A Társulási Tanács a Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészeinek
megvásárlásáról, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetőjével kapcsolatos
egyéb intézkedésekről szóló határozatot a kiosztott és mellékletben csatolt tartalommal
egyhangúan elfogadta.
Az Önkormányzati Társulás, figyelemmel a Tárnics Kft. 2010. február 4-én megtartott
taggyűlésének a gazdasági társaság értékesítésével kapcsolatban hozott határozatára, az
üzletrész tulajdonos önkormányzatoktól üzletrészüket - amennyiben valamennyi üzletrész
tulajdonos adásvételi szerződést köt a Társulással - megvásárolja az alábbi feltételek mellett:
1) A Tárnics Kft. üzleti értéke 50 millió Ft + ÁFA, melyet az Önkormányzati Társulás, mint
vételárat 5 éven belül fizet meg az üzletrész tulajdonosoknak üzletrész tulajdoni arányuknak
megfelelően. Amennyiben a vételár korábbi kifizetése a regionális üzemeltetést nem
veszélyezteti, a kifizetésre folyamatos pénzügyi és szakmai egyeztetések mellett korábban is
sor kerülhet.
2) A Társulás, mint a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (ezen belül a nógrádmarcali
hulladékkezelő központ) egységes környezethasználati engedélyének (IPPC) jogosultja, a
létesítményt üzemeltető Tárnics Kft. megvásárlásával átveszi a létesítmény I. és II. fordulós
(kétütemű rekultiváció) rekultivációjának és utógondozásának jövőbeni környezetvédelmi
kötelezettségeit, melynek részleges fedezetére a gazdasági társaság elkülönített, rekultivációs
alap számláján 28 millió Ft készpénz áll rendelkezésre. A kötelezettség átvállalását az
üzletrész adásvételi szerződésekben rögzíteni kell.
3) Az Önkormányzati Társulás a regionális üzemeltetés keretében bérbe veszi a tulajdonos
önkormányzatoktól a nógrádmarcali hulladéklerakó alapinfrastruktúrájához tartozó HDPE
szigeteléssel ellátott hulladéktároló teret, szennyezett víztározót a hozzá tartozó
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vízgépészettel, a kerékmosó műtárgyat, a konténermosó műtárgyat, a 20 KV-os
magasfeszültségű távvezetéket, a korábbi üzemviteli épületet, digitális hídmérleget, valamint
a regionális fejlesztéssel nem érintett korábbi úthálózatot. A felsorolt vagyonelemek és
létesítmények többségükben a nógrádmarcal 095/8 hrsz-ú ingatlanon találhatók. A földrészlet
tulajdonosa Nógrádmarcal Község Önkormányzata.
A fenti vagyonelemek bérleti díja 2011. január 1-től 30 millió Ft + ÁFA/év. A bérleti díj
évente az infláció mértékével emelhető. A bérletre a Ptk. szabályai az irányadók.
4) Az Önkormányzati Társulás, Szügy község belső területeinek elkerülését célzó 800 méteres
összekötő útszakasz megépítését a 2004-ben elfogadott csatlakozási feltételekben
meghatározottak szerint vállalja.
5) Az Önkormányzati Társulás felkéri az
polgármestereit és Képviselő-testületeit, hogy a
szükség szerint rendkívüli Képviselő-testületi ülés
értékesítéséről 2010. március 1. határnappal
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

üzletrész tulajdonos önkormányzatok
jelen határozat alapján 15 napon belül,
keretében, üzletrészük e határozat szerinti
döntsenek, egyben hatalmazzák fel a

6) Az Önkormányzati Társulás felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a határozatnak
megfelelő üzletrész adásvételi szerződéseket készíttesse el, azokat írja alá, gondoskodjon azok
üzletrész tulajdonosoknak történő megküldéséről. Az üzletrészek megvásárlását követően a
társulás elnöke tegyen meg minden szükséges intézkedést a regionális üzemeltető szervezet
mielőbbi, egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá történő átalakítása,
gyakorlati üzemeltetői feladatokra történő felkészítése érdekében.
7) Az Önkormányzati Társulás felhatalmazza a társulás elnökét, hogy haladéktalanul tegye
meg a szükséges további lépéseket új 100 %-os önkormányzati társulási tulajdonú üzemeltető
gazdasági társaság alapítására, vagy a Börzsöny-Cserhát Kft. regionális üzemeltetési
pozícióba helyezésére, amennyiben a 2010. február 19-ig a Tárnics Kft. üzletrész tulajdonos
önkormányzatainak a társulás részére értékesítendő üzletrészei nem érik el a 100%-ot.
jelen vannak: 70 fő
egyhangú
5/2010.(II.5.) határozat KEOP program aktuális helyzetéről
A Társulási Tanács a KEOP regionális hulladéklerakó rekultivációs programról szóló elnöki
és PIU előterjesztést 1 tartózkodással elfogadta az alábbiakat:
1) Az Önkormányzati Társulás felhívja a regionális hulladéklerakó rekultivációs programban
érintett tagönkormányzatait, hogy a korábban művelt hulladéklerakójuk altalaja tulajdonjogi
helyzetének és művelési ágának rendezéséről legkésőbb 2010. március 16-ig intézkedjenek.
E határidőre nyújtsák be az önkormányzati társulás munkaszervezetéhez (PIU) a fentiek
rendezettségét igazoló hiteles tulajdoni lapokat és térkép másolatokat.
Fejlesztési terület csak állami vagy önkormányzati tulajdonú terület lehet, a művelési ágnak
kivett, hulladéklerakó művelési ágban kell lennie. (Ez utóbbi megnevezés földhivatalonként
eltérhet, mely nem okoz problémát)
2) Az Önkormányzati Társulás, mint projektgazda, utasítja a társulás munkaszervezetét (PIU)
hogy az 1) pontban foglalt határidőt követően is rendezetlen tulajdoni és ingatlan
nyilvántartási állapottal rendelkező hulladéklerakókat a részletes megvalósíthatósági
tanulmány (RMT) végleges elfogadása érdekében a regionális hulladéklerakó rekultivációs
programból vegye ki és e tényről értesítse a Közép Duna Völgyi Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget.
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jelen vannak: 70 fő
69 igen szavazat, 1 tartózkodás
6/2010.(II.5.) határozat 2010. évi költségvetés elfogadásáról
A Társulási Tanács elfogadja, a PTEB által tárgyalt és elfogadásra ajánlott, valamint az
Elnökség által elfogadott 2010. évi költségvetést.
jelen vannak: 70 fő
egyhangú
7/2010.(II.5.) határozat KEOP 1.1.1/B hulladékgazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztésére kiírt pályázat benyújtására
A Társulási Tanács egyhangú szavazással a KEOP 1.1.1/B, a hulladékgazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztésére kiírt pályázat benyújtásához 600 millió Ft pályázati
összköltségig önerőt biztosít. Felhatalmazza az elnököt a szükséges valamennyi intézkedés
(pályázat előkészítés, közbeszerzés, RMT készítés stb.) megtételére.
1) Az Önkormányzati Társulás, figyelemmel arra, hogy a jelenleg létrehozott regionális
hulladékgazdálkodási rendszer az oktatás és tudatformálás, szelektív hulladékgyűjtés, a
zöldhulladékok kezelése, az újrahasznosítás lehetőségeinek tekintetében továbbfejleszthető
pályázatok kíván benyújtani a KEOP 1.1.1/B pályázati alapra.
2) Az Önkormányzati Társulás utasítja a munkaszervezetet (PIU), hogy a gazdasági, területi,
technológiai viszonyokat értékelve, bevonva az egyes tagönkormányzatokat, kistérségeket
tegyen javaslatot a lehetséges, pályázati kiírásnak megfelelő pályázat tartalmára,
lebonyolításának módjára.
3) Az Önkormányzati Társulás, legfeljebb 800 millió Ft összértékű pályázathoz, 20 %
szükséges önrésszel számolva 160 millió Ft pályázati önrészt biztosít.
jelen vannak: 70 fő
egyhangú
8/2010.(III.9.) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét.
jelen vannak: 55 fő
egyhangú
9/2010.(III.9.) határozat közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetéséről
A Társulási Tanács egyetért és jóváhagyólag tudomásul veszi a „Gödöllő-Kerepesi, Aszód–
Hévízgyörki és Vác-Csörögi hulladéklerakó telepek rekultivációs munkálatainak elvégzése”
tárgyában 11 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 ajánlatot minősítette:
1.

CÉG
Scorpio-Trans Kft.

SZÉKHELY
2117 Isaszeg, Diófa u. 2.

ADÓSZÁM
CG
10826386-2-13 13-09-066640

A Bíráló Bizottság által javasolt végeredmény kihirdetésre került. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás Elnökét a szerződés aláírására.
jelen vannak: 55 fő
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egyhangú
10/2010. (VI.15) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét.
jelen vannak: 54 fő
egyhangú
11/2010. (VI.15) határozat 2009. évi költségvetési elszámolás elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja, a PTEB által tárgyalt és elfogadásra ajánlott, valamint az
Elnökség által elfogadott, könyvvizsgáló által készített 2009. évi beszámolót a gazdálkodásról
a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
jelen vannak: 54 fő
egyhangú
12/2010. (VI.15.) határozat tagi kölcsön átutalása tárgyában
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy szükség szerint, a regionális
hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. üzemkezdési költségeinek biztosítására kamatmentes tagi kölcsön
címen 50 millió forintot utaljon a Zöld Híd Régió Kft. bankszámlájára.
jelen vannak: 54 fő
egyhangú
13/2010. (VIII.03) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
14/2010. (VIII.03) határozat üzemi útszakasz megépítéséről, s a kapcsolódó további
közbeszerzési eljárás kiírásáról
1) A Társulási Tanács elfogadja a közbeszerzési bizottság javaslatát, mely szerint a Scorpio

Trans Kft. (2117 Isaszeg, Diófa u. 2.) építheti meg a tervezett üzemi útszakaszt. A Társulási
Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a kivitelezési szerződést a szerződéskötési
moratóriumot követően aláírja.
2) A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a fennmaradó műszaki tartalmak
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat –projekt hosszabbítási kérelem pozitív
elfogadásának előfeltételével- haladéktalanul írja ki.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
15/2010. (VIII.03) határozat gépbeszerzési szerződések aláírása tárgyában
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a gépbeszerzés II. eljárásban,-amennyiben
a beérkezett ajánlatok az első két rész tekintetében (utóaprító technológia és hulladékszállító
jármű beszerzés) a hiánypótlási eljárást követően is érvényeseknek nyilvánítottak- a
Gépsystem Kft.( 8900 Zalaegerszeg, Bánya utca 2.) -vel, valamit a M-U-T-Hungária
Kft.(2851 Környe Iparcentrum 3.)-vel a vonatkozó szerződéseket aláírja.
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a gépbeszerzési harmadik rész
tekintetében, amennyiben a két ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak eleget tesz, s az eljárás
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érvényesnek nyilvánított, úgy, a Közbeszerzési Bizottsági határozatának megfelelő javaslat
szerinti szállítási szerződést kösse meg.
Amennyiben a gépbeszerzési harmadik rész tekintetében az eljárás a hiánypótlás esetleges
elmaradása miatt érvénytelenné nyilvánított, úgy a Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy
e rész vonatkozásában az új közbeszerzési pályázatot ismételten írja ki.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
16/2010. (VIII.03) határozat a projekt kivitelező konzorciummal kötendő záró
megállapodás megkötéséről
A Társulási Tanács, áttekintve a Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ
építésével kapcsolatban a kivitelező konzorciummal kialakult vitás jogi helyzetet, egyetért
azzal, hogy a projekt megvalósítása során kialakult jogvita peren kívül, teljes körű
egyezséggel kerüljön lezárásra.
A Társulási Tanács megismerve a megkötésre kerülő szerződés tervezeteket
(megállapodás+letéti szerződés) felhatalmazza a Társulás Elnökét valamint a PIU vezetőjét
arra, hogy a tárgybeli szerződéseket -az elfogadott szövegtervezetek alapján- aláírják, és azok
végrehajtására megtegyék a szükséges intézkedéseket.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
17/2010. (VIII.03) határozat kompenzációk felülvizsgálata tárgyában
A Társulási Tanács szükségesnek ítéli a mintegy 6 évvel ezelőtt rögzített, Kerepes
Nagyközség Önkormányzatával, Gödöllő Város Önkormányzatával, a nógrádmarcali
hulladéklerakóban tulajdonos 17 települési önkormányzattal, valamint a társulást alapító
önkormányzatokkal a kompenzációk ügyében korábban létrejött, megállapodások teljes
felülvizsgálatát és újraszabályozását.
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulási Tanács által megállapított
közszolgáltatási árakat nem növelő módon, az árképzésben elfogadott költségkereten belül, az
üzemeltetést nem veszélyeztetve, a korábbi csatlakozási, részvételi feltételeket felváltva,
tárgyalja újra az eddigi kompenzációs megállapodásokat és kösse meg az itt rögzített
feltételeknek megfelelő új megállapodásokat.
A Társulási Tanács felkéri a Társulási Megállapodásban kibővített körű alapító
önkormányzatokat (18 település) hogy az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi változásaira
tekintettel-minden alapító tagot bevonva-tárgyalják újra korábbi kedvezmény igényüket s
konszenzusos együttes javaslatukat fogalmazzák meg a Társulás felé. A Társulási Tanács
elfogadja azt a javaslatot, mely szerint az üzemeltetést előkészítő bizottság tekintse át korábbi
döntéseit, majd ezután terjesszék a Tanács elé az új tárgybeli javaslatokat.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
18/2010. (VIII.03) határozat költségvetési szerv kijelölésének felülvizsgálata tárgyában
A Társulási Tanács tudomásul veszi a KEOP program minőségi ellenőrzése során érkezett
észrevételt, a Társulási Tanács, mint költségvetési szerv kijelölése és vezetése tárgyában, a
Társulási Megállapodásra vonatkozóan.
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A Tanács utasítja az Elnököt, hogy –illetékes szakemberek bevonásával- tekintse át a
költségvetési szerv kijelölésére, vezetésére vonatkozó hazai önkormányzati, társulási
tapasztalatokat és annak figyelembevételével tegyen előterjesztést a legközelebbi Társulási
ülés elé a Társulási Megállapodás szükséges módosítása tárgyában.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
19/2010. (VIII.03) határozat tagönkormányzati beadványra társulási állásfoglalás
tárgyában
A Társulási Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi azon elnöki tájékoztatást, mely szerint 12
tagönkormányzat polgármestere beadvánnyal fordult a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, a
Regionális Közigazgatási Hivatalhoz, valamint a tagönkormányzatokhoz az Önkormányzati
Társulás működésének törvényessége, valamint a regionális hulladékgazdálkodási program
egyes tartalmi kérdései vonatkozásában. A Társulási Tanács egyhangúan, jóváhagyólag
elfogadja a beadvánnyal kapcsolatban készült, a törvényes társulási működést megerősítő
válaszlevél tartalmát.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
20/2010. (VIII.03) határozat a KEOP rekultiváció program II. ütemű lezárás költségei
tárgyában
A Társulási Tanács a KEOP rekultivációs program keretében azon lerakók esetében ahol a
későbbiekben II ütemű lezárásra kerül sor megállapítja, hogy a II. ütemű lezárás költségeit a
tagönkormányzatok egységesen, lakosság számuk alapján viselik.
A Társulás utasítja a PIU-t, hogy a 2011-év folyamán, a lerakók beszállítási viszonyait
egyedileg felmérve, megvizsgálva és figyelembe véve a lehetséges szerződéses viszonyokat,
készítsen költségmegosztási tervet és az juttassa el az érintett településeknek.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
21/2010. (VIII.03) határozat tagi hulladékbeszállítási kötelezettség tárgyban
A Társulási Tanács felhívja azon tagönkormányzatait, akik a települési szilárd hulladékok
beszállítását a hulladékkezelő központokba még nem kezdték meg, hogy rendszer
igénybevételi tagi kötelezettségüknek az üzemeltető Zöld Híd Régió Kft.-vel egyeztetve,
legkésőbb 30 napon belül tegyenek eleget.
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a tagként vállalt rendszerüzemeltetési
kötelezettség, valamint az üzemeltető Zöld Híd Régió Kft. működő képességének biztosítása
érdekében a Társulási Megállapodással ellentétesen hulladékot be nem szállító településekkel
szemben az igazolható bevételkiesés és a működéshez kapcsolódó valamennyi arányos
üzemeltetési költség hozzájárulás beszedéséről intézkedjen.
A Társulási Tanács megbízza a PIU-t, hogy a legközelebbi társulási tanácsi ülésig mérje fel a
tárgybeli bevételkiesés és tagi költség hozzájárulás helyzetét, üzemkezdeti tapasztalatait.
jelen vannak: 57 fő
egyhangú
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22/2010. (XI.03) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
23/2010. (XI.03) határozat társulás elnökének titkos szavazással való megválasztása
tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja, hogy a társulás elnökét titkos szavazás útján válasszák meg.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
24/2010. (XI.03) határozat 3 tagú szavazatszámláló bizottság felállítása tárgyában
A Társulási Tanács 3 tagú szavazatszámláló bizottság felállítását elfogadja. A bizottság tagjai:
Szegner László (Nőtincs), Tóth János (Diósjenő), Sztán István (Aszód). A bizottság
elnöke:Szegner László.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
25/2010. (XI.03) határozat ügyrendi kérdés tárgyában
A Társulási Tanács felhatalmazza Ollári Dórát (PIU) a jegyzőkönyv vezetőjének.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
26/2010. (XI.03) határozat ügyrendi kérdés tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Kiss Lászlót (Márianosztra) a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
27/2010. (XI.03) határozat társulási elnök megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét a Társulás
elnökének.
jelen vannak: 79 fő
77 igen és 2 érvénytelen szavazat
28/2010. (XI.03) határozat titkos szavazás tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja a titkos szavazást a Társulás két elnökségi tagjának
megválasztása tárgyában. Jelölt tagok: Medvácz Lajos (Balassagyarmat), Franka Tibor
(Kerepes) és Hertel László (Sződ). A szavazólapon két jelöltre lehet szavazni.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
29/2010. (XI.03) határozat két társelnök megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Medvácz Lajos Balassagyarmat polgármesterét és Franka
Tibor Kerepes polgármesterét, mint társelnököt.
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jelen vannak: 79 fő
77 érvényes szavazat, 2 érvénytelen szavazat
Medvácz Lajos 60 szavazat, Franka Tibor 44 szavazat, Hertel László 31 szavazat
30/2010. (XI.03) határozat társulási titkár megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megszavazza Terman István Romhány polgármesterét a Társulás
titkárának.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
31/2010. (XI.03) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja az 1. körzet elnökségi tagját Dr. Kovácsné Nagy Máriát,
Érsekvadkert polgármesterasszonyát.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
32/2010. (XI.03) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 2. körzet elnökségi tagját Pintér Bertalan, Nógrádsáp
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
33/2010. (XI.03) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 3. körzet elnökségi tagját Kiss László, Márianosztra
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
34/2010. (XI.03) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 4. körzet elnökségi tagját Dombai Gábor, Drégelypalánk
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
35/2010. (XI.03) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja az 5. körzet elnökségi tagját Hertel László, Sződ
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
36/2010. (XI.03) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 6. körzet elnökségi tagját Sztán István, Aszód
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
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37/2010. (XI.03) határozat PTEB tagok választása tárgyában
A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a jelenlegi személyi összetétellel (Ballabás László, Dr.
Temesi István, Oláh Béla) a PTEB mandátumát meghosszabbítja.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
38/2010. (XI.03) határozat költségvetés módosítás tárgyában
A Társulási Tanács elfogadta a 2010-es év költségvetés módosítását. A főösszeg módosult
2 360 442 ezer forintra mivel a kiadási és bevételi oldalon bekerült a Zöld Híd Régió Kft.-nek
nyújtott tagi kölcsön és a Geohidroterv Kft. bankgaranciája. Ez a tétel a kiadási oldalon
céltartalékként a bevételi oldalon pedig függő tételként szerepel.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú
39/2010. (XI.03) határozat rekultivációs pályázat utógondozási költségviselésének
tárgyában
Az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás A KEOP-7.2.3.0-2008-0038 számú „Települési
szilárd hulladéklerakók rekultivációja” tárgyú pályázat keretein belül benyújtott második
fordulós pályázati anyagban szereplő, utógondozási költségek viselésére vonatkozóan az
alábbi határozatot hozza :
Az utógondozási feladatokat a rekultivációs munkák elvégzésére vonatkozó jogerős
közigazgatási határozatok szerint kell végrehajtani, a későbbi költségeket az engedélyes
települési önkormányzatok viselik.
Az utógondozási költségek viselésére vonatkozó jogszerűen kiadott korábbi elnöki nyilatkozat
a Társulási Tanács jelen döntésével hatályát veszti.
jelen vannak: 79 fő
egyhangú

