HATÁROZATOK 2011. ÉVBEN
1/2011.(III.10.) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadja az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

A 2011. év költségvetésének előterjesztése és jóváhagyása
Kompenzációk ügyében döntés-előkészítő bizottság tagjainak kijelölése
Beszámoló a regionális hulladékgazdálkodási projekt és a Zöld Híd Régió Kft.
tevékenységeiről
A Zöld Híd Régió Kft. működési költségeinek és a szemétszállítás díj jelenlegi
költségeinek áttekintése és tarifa meghatározása. (Fördős Attila (Dunakanyar
Többcélú Kistérségi Társulás) polgármester javaslata)
Helyi közös hulladékgazdálkodási terv elkészítése
Társelnöki státusz kibővítése
Börzsöny-cserhát Kft.-vel történt megállapodás
Egyebek

jelen vannak: 76 fő
egyhangú
2/2011.(III.10.) határozat költségvetés elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadta a beterjesztett 2011. évi költségvetés tervezetet.
Kiadási oldal
Bérköltségek
A PIU megbízási díja 50%-al csökkentésre került. A megbízási díjak a két KEOP pályázat
sikeres elnyerése után állíthatók vissza a korábbi értékre.
A projekt menedzser és a projekt asszisztens alapbére (Önk. Társulási alkalmazottak) 205.000
és 200.000 Forintra módosult, a két KEOP pályázat sikeressége esetén 7% és 3%-al
emelkedhet tovább a munkabér
Ügyvédi és könyvvizsgálati díj 3,5%-os szerződés szerinti korrekcióra került.
Projekt kiadások
A 7 db hulladékudvar és a kút megépítése: 20-80%-os támogatási intenzitás. (Nincs érdemi
döntés)
KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázat (Hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztés.): 20-80 %os támogatási intenzitás. (Ismételt beadása márciusban esedékes)
KEOP 2.3.0 – I. fordulós pályázat (Regionális hulladéklerakó rekultivációk, tervezés) : 85 %os támogatási intenzitás. (Végrehajtás alatt)
KEOP 2.3.0 –II. fordulós pályázat (Regionális hulladéklerakó rekultivációk kivitelezési
munkák): 100%-os támogatási intenzitás (Elbírálás alatt)
Az amortizációs díjnak be kell kerülnie a kiadási oldalra.
Bevételi oldal
Működési bevétel
Tagdíj mértéke 120,- Ft-ról 100,- Forintra csökken
Társ-Invest Kft. tartozása: 2.000.000,- Ft (Rendezésére tárgyalások folynak)
GÉV-HUNIBER Kft. tartozása: 11.131.000,- Ft (Végrehajtás alatt)
Geohidroterv Kft. peren kívüli megállapodásból fennmaradó összeg: 75.000.000,- Ft
(37.500.000,- Ft, a 2011. évben megérkezett)
A bérleti díjat az amortizáció értékével megegyezően kell megállapítani.
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A felsorolt változások mellett a Társulás 2011. évi költségvetése megfelelő pénzügyi,
gazdasági stabilitást nyújt a működéshez.
Felhalmozási célú bevétel
ZHR Kft. tagi kölcsön: 50.000.000,- Ft
Így a főszámok mind kiadási mind bevételi oldalon 1.703.835,- Ft-ot mutatnak.
jelen vannak: 76 fő
62 igen szavazat, 8 nem szavazat, 6 tartózkodás
3/2011.(III.10.) határozat döntést előkészítő bizottság létrejöttének tárgyában
A Társulási Tanács a kompenzációs rendszer és a ZHR Kft. utókalkulációs rendszerének
vizsgálatára elfogadta a 4/2011-es elnökségi javaslatot a döntést előkészítő bizottság
megalakítását.
A Bizottság összetétele: az Önkormányzati Társulás és a Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő
Bizottsága összevontan, a kistérségek egy delegált képviselőjével kiegészítve alkotja A
Bizottság elnöke Terman István, Romhány polgármestere. A bizottság a 2011. évben a soron
következő tanácsülésig javaslatot készít.
A bizottság további feladata lesz, hogy nyomon kövesse a Zöld Híd Régió Kft. 2010. és 2011.
évre vonatkozó utókalkulációs munkáit, pénzügyi és szakmai következtetéseit az elnökség és
a tanács elé terjessze.
jelen vannak: 76 fő
egyhangú
4/2011.(III.10.) határozat beszámoló elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadta a beszámolót a regionális hulladékgazdálkodási programról és a
Zöld Híd Régió Kft. tevékenységéről és pénzügyi mutatóiról.
Egyúttal elfogadásra került a Zöld Híd Régió Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön fizetési
határidejének 2011.12.31-ig történő meghosszabbítása.
jelen vannak: 76 fő
egyhangú
5/2011.(III.10.) határozat Börzsöny-Cserhát Kft.-vel történt megállapodás tárgyában
A Társulási Tanács jóváhagyta a Börzsöny-Cserhát Kft. végelszámolással történő
megszüntetésének ügyét, valamint az A.S.A. Magyarország Kft.-vel több éve fennálló
elszámolási kérdések lezárását a mellékelt és ismertetett szerződési tervezetben rögzítettek
szerint. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a szerződés aláírására.
jelen vannak: 76 fő
egyhangú
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6/2011. (III.10.) határozat a közös hulladékgazdálkodási terv elkészítése tárgyában
A PIU tájékoztatót adott a helyi hulladékgazdálkodási tervek szükségességéről. Javasolta,
hogy a tagönkormányzatok ezt közös összefogással készítsék el, hogy a regionális
hulladékgazdálkodási rendszerhez a legjobban illeszkedjen.
A Társulási Tanács döntött arról, hogy a PIU küldjön adatlapot a tagönkormányzatoknak, akik
15 napos határidővel jelezzék ebbéli együttműködési szándékukat.
jelen vannak: 76 fő
egyhangú
7/2011 (VII.05.) számú határozat a napirendi pontok elfogadása tárgyában
ATársulási Tanács elfogadta az ülés napirendjét.
jelen vannak: 61 fő
Szavazás:egyhangú
8/2011 (VII.05.) számú határozat a 2010-es évi költségvetési elszámolás elfogadása
tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az Elnökség által jóváhagyott, a PTEB által tárgyalt és
elfogadásra ajánlott, valamint a könyvvizsgáló által készített 2010. évi beszámolót a
gazdálkodásról a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
jelen vannak: 61 fő
Szavazás:egyhangú
9/2011 (VII.05.) számú határozat a 2011-es év költségvetésének módosítása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja a 2011-es év módosított költségvetését. A módosítás a
következő elemeket tartalmazza:
Bevételi oldal
Működési bevétel
A módosítás azért szükséges, mert az elfogadott költségvetési táblázatból kimaradt pár tétel,
illetve van ami módosítást igényelt. Ezek a következőek:
Az előző költségvetésből kimaradt az önrészhátralékok feltüntetése melyek értéke
32.083 E Ft
Geohidroterv Kft. peren kívüli megállapodásból fennmaradó összeg hibásan 70.000 E
Ft-ként feltüntetve, helyes értéke: 75.000.000,- Ft (az összeg megérkezett)
A bérleti díj az értékcsökkenés pontos meghatározása miatt változott az összeg 25.427
E Ft-ról 27.322 E ft-ra (Számítási mód pdf dokumentumként mellékelve)
A bérleti díj ÁFA tartalma új tételként szerepel, mely 6.830 E Ft
A 2010. negyedik negyedévének ÁFA visszaigénylése is szerepel a módosított
táblázatban 74.459 E Ft,- értékkel.
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A fentiek tekintetében az elfogadott 1.703.835 EFt helyett a 2011-es év költségvetése
1.785.124 ,- EFt-ra módosul.
Kiadási oldal
A módosítások tekintetében a különbözet a céltartalék soron szerepel.
jelen vannak: 61 fő
Szavazás: egyhangú
10/2011 (VII.05.) számú határozat közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetése
tárgyában
A Társulási Tanács egyetért és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a „Regionális
hulladékgazdálkodási projekt – Hulladékudvarok tervfelülvizsgálata, engedélyeztetése és
építése, valamint az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ kútjának (ivó-, ipari- és tüzivíz)
tervezése, engedélyeztetése és építési munkáinak elvégzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás
keretében a Bíráló Bizottság csak a második rész tekintetében hirdetett eredményt. Ajánlatot 3
cég nyújtott be, melyből az ajánlatkérési dokumentációban rögzített szempontok
figyelembevételével tett értékelés alapján az alábbi legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatott minősítette:
CÉG
Scorpio-Trans Kft.

SZÉKHELY
2117 Isaszeg, Diófa u. 2.

ADÓSZÁM
10826386-2-13

CG
13-09-066640

A Bíráló Bizottsági döntés kihirdetésre kerül. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a
szerződés aláírására.
jelen vannak: 61 fő
Szavazás: egyhangú
11/2011 (VII.05.) számú határozat a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás előterjesztésének tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja a javaslatot, mely szerint a Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás által benyújtott előterjesztési indítvány tárgyát, a
Kompenzációkat és Utókalkulációs Folyamatot nyomon Követő Együttes Bizottság tárgyalja
az üléseken és határozzon meg javaslatot. Az előterjesztési indítvány a korábban elfogadott
települési hozzájárulásról szóló Társulási döntést szeretné hatályon kívül helyeztetni, illetve
annak dátumát módosítani 2011.01.01-re.
jelen vannak: 61 fő
Szavazás: egyhangú
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12/2011 (XI.16) számú határozata napirendi pontok elfogadása tárgyában
Napirendi pont:
9)
Tájékoztató a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről
és, a Kompenzációs Bizottság munkájának beszámolója.
10) A 2011. évi költségvetés módosításának elfogadása
11) Javaslat a társulás 2012. évi költségvetésére (költségvetési koncepció)
12) Hulladékudvarok terület előkészítési költségeinek fedezésére elnökségi döntés
13) ZHR Kft. törzstőke emelése
14) Üzemeltetési szerződés módosításának előkészítése
15) Társulási Megállapodás módosításának tervezete
16) Regionális rekultivációs pályázatról tájékoztatás
17) Tájékoztatás a helyi közös hulladékgazdálkodási terv elkészítéséről
18) Egyebek
jelen vannak: 56 fő
egyhangú
13/2011. (XI.16) számú határozata a Kompenzációkat és Utókalkulációs Folyamatokat
Nyomon Követő Együttes Bizottság állásfoglalása tárgyában
A Társulási Tanács a Kompenzációkat és Utókalkulációs Folyamatokat Nyomon Követő
Együttes Bizottság jelentését az első rész tekintetében (korábbi kompenzációs rendszer
átalakítása, üzemeltető ZHR Kft. vizsgálata) elfogadja.
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a bizottsági jelentés alapján az egységes
szerkezetbe foglalt megállapodás tervezetet 30 napon belül küldje meg az érintett
településeknek. A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a regionális beruházás,
üzemeltetés megkezdése ügyében felmerült, igazolt tagönkormányzati költségeket, egyedi és
tételes dokumentálás mellett, legkésőbb 2011. december 31-ig rendezze.
A települési hulladékok 2010. szeptember 1. és december 31. közötti be nem szállítása
ügyében született bizottsági jelentés részt a Társulási Tanács nem fogadja el.
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy minden egyes érintett település egyedi
szerződéses hátterét a PTEB bevonásával vizsgálja meg és 90 napon belül hozzon településre
szabott egyedi döntést.
A Társulási Tanács a nyilvántartott kintlévőségek behajtását 2012. február 28- ig felfüggeszti.
A Társulási Tanács, figyelemmel az új HGT tervezet szakági változásaira, a későbbi feladatok
alaposabb előkészítése érdekében a bizottság mandátumát, javaslattételi feladatát a 2012. évre
meghosszabbítja. A Bizottság ülésezési gyakoriságát szükség szerint maga határozza meg.
jelen vannak: 56 fő
49 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás
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14/2011. (XI.16) számú határozata a 2011. évi költségvetés elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács a 2011. évi költségvetés módosítását az 1. számú mellékletben
beterjesztett formában elfogadja.
A költségvetés módosítását az alábbi indokok teszik szükségessé:
Bevételi oldal
A bevételi oldalon csak a 2010-es évre vonatkozó bérleti díj lett meghatározva, a
2011-es évi bérleti díja nem szerepel a költségvetésben. Ennek összege: E Ft
A KEOP 1.1.1./B a pályázati feltételek teljesíthetetlensége miatt nem került
benyújtásra, ezért a költségvetésben szereplő összegek kikerülnek a táblázatból. Ennek
összege: 70.000 E Ft + 17.500 E Ft ÁFA tartalom.
Kiadási oldal
A KEOP 1.1.1/B pályázat költségei kikerülnek a bevételi oldalról. Ennek összege:
70.000 E Ft + 17.500 E Ft ÁFA tartalom.
A megkötött szerződések és az előkészítő munkálatok miatt a 2012. évi költségvetésbe
kisebb tételű munkadíj került beállításra.
A bevételi oldalon meghatározott 2011-es év bérleti díjának összege a Céltartalék
soron kerül feltüntetésre.
Így a 2011-es év költségvetési összeg 1.785.124,- E Ft-ról 2.157.161,- E Ft-ra módosul.
jelen vannak: 56 fő
55 igen szavazat, 1 tartózkodás
15/2011. (XI.16) számú határozata 2012. évre vonatkozó pénzügyi költségvetési
koncepció elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács, mint a 2012. évi helyi önkormányzati pénzügyi tervezést elősegítő
dokumentumot a beterjesztett pénzügyi költségvetési koncepciót elfogadja. A Társulási
Tanács utasítja az elnököt, hogy a végleges költségvetést és beszámolót törvényes határidőben
készítse el.
jelen vannak: 56 fő
egyhangú
16/2011. (XI.16) számú határozata az el nem készült hulladékudvarok terület
előkészítése tárgyában
A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy az elmaradt hulladékudvarok
terület előkészítési munkálatai tárgyában, legfeljebb 15 millió Ft erejéig tegye meg a
szükséges intézkedéseket. A szükséges pótmunkákat, a közbeszerzésen nyertes vállalkozóval,
ingatlanonként elkülönítve, műszaki ellenőri igazolással ellátva kell dokumentálni.
jelen vannak: 56 fő
egyhangú
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17/2011. (XI.16) számú határozata a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelése tárgyában
A Társulási Tanács, a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-nek
korábban folyósított tagi kölcsön erejéig (50 millió Ft apport), a társaság törzstőkéjét 51
millió Ft-ra emeli.
Utasítja a Társulás jogi képviselőjét a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., cégjegyzékszám:
13-09-137208) Alapító Okirata módosításának elkészítésére és a változás cégbírósági
bejegyeztetésére.
jelen vannak: 56 fő
55 igen szavazat, 1 ellenszavazat
18/2011. (XI.16) számú határozata a Társulási Tanács és a ZHR Kft. közötti
üzemeltetési szerződés felülvizsgálata tárgyában
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a ZHR Kft.-vel kötött, jelenleg hatályos
üzemeltetési szerződést vizsgálja felül és intézkedjen arról, hogy a bérleti díj címén
elszámolásra kerülő amortizáció a műszaki szükségességgel szorosabb arányosságot mutató
gördülő finanszírozási terv mentén realizálódjon.
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a módosított üzemeltetési szerződést
jóváhagyásra terjessze fel az illetékes állami szerveknek.
jelen vannak: 56 fő
55 igen szavazat, 1 tartózkodás

19/2011. (XI.16) számú határozata a Társulási Megállapodás módosítása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja a Társulási Megállapodás módosításait és új egységes
szerkezetbe foglalt szövegét a szóbeli kiegészítésekkel együtt. E szerint az újonnan belépő
tagok belépési díjának összegére az Elnökség tesz javaslatot, de a Társulási Tanács dönt
annak értékéről.
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy intézkedést tegyen a Társulási
Megállapodás módosításában elfogadott szöveg átvezetésére a Szervezeti és Működési
Szabályzat dokumentumában.
jelen vannak: 56 fő
egyhangú
20/2011. (XI.16) számú határozata a Társulási Tanács a közös helyi
hulladékgazdálkodási terv előkészítése tárgyában
A Társulási Tanács a közös helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítésére irányuló
szerződéskötési folyamatot az új HGT megismeréséig felfüggeszti.
Az Önkormányzati Társulás nem köt szerződést a feladat végrehajtására, ha az elfogadásra
kerülő tv. a helyi hulladékgazdálkodási terv intézményét megszünteti, és a feladatot állami
feladattá teszi.
jelen vannak: 56 fő
egyhangú

