HATÁROZATOK 2012. ÉVBEN
1/2012 (VII.16.) számú határozata napirendi pontok elfogadása tárgyában
Napirendi pont:
1) A Zöld Híd Régió Kft beszámolója a regionális hulladékgazdálkodási rendszer
üzemeltetéséről
2)
Az Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
3)
Az Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
4)
A megújult Társulási Megállapodás és az SZMSZ elfogadása (nem kerül
szavazásra a Képviselő-testületi elfogadó döntések hiányában)
5)
A Társulás Számviteli politikája módosításának elfogadása
6)
Települési költség hozzájárulás felülvizsgálata eredményének ismertetése (PTEB)
7)
A regionális hulladékgazdálkodási rendszer utóellenőrzéssel kapcsolatos
munkálatai, az EUTAF jelentés ismertetése
8)
Beszámoló a regionális rekultivációs pályázatról
9)
A rekultivációs program előkészítő fázisáról szóló EUTAF jelentés ismertetése
10) A Zöld Híd Régió Kft. FB tagjai mandátumának meghosszabbítása tulajdonosi
jogkörben
11) Egyebek
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
2/2012 (VII.16.) számú határozata a Zöld Híd Régió beszámolójának elfogadása
tárgyában
A Társulási Tanács a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
tevékenységét a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló véleményének figyelembe vételével
elfogadja.
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
3/2012 (VII.16.) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési
beszámolójának elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás Elnöksége által jóváhagyott, a PTEB által
tárgyalt és elfogadásra ajánlott 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a könyvvizsgálói
jelentéssel együtt elfogadja.
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
4/2012. (VII.16.) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetés
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetését az Elnökség és a
PTEB támogató javaslata mellett a bevételi főösszeggel 1.885.143,- E Ft-. és a kiadási
főösszeggel 1.885.143 E Ft értékben a beterjesztett formában elfogadja.
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: 63 igen szavazat, 7 ellenszavazat, tartózkodás nincs
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5/2012. (VII.16.) számú határozata az Önkormányzati Tárulás Számviteli Politikájának
módosítása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az Önkormányzati Társulás két szabályzatának, a 2011. 09.30án kelt és 2012.01.01-én módosított Számlatükör és a 2005.01.01-én kelt 2008.09.05-én,
2011.06.28-án, 2011.09.30-án és 2012.01.01-én többször módosított Számviteli - Pénzügyi
eljárási rendnek módosításait. Megállapítja, hogy az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság vizsgálati jelentésére, a Számviteli Politika további módosítása szükséges, első
sorban az árfolyam módosítások elfogadása és szabályzatba építése tárgyában, másodsorban a
vizsgálat során elfogadott gördülő finanszírozási terv alkalmazása kapcsán. A Tanács utasítja
az Elnököt, hogy a jelzett módosításokat és kiegészítéseket a soron következő Társulási
Tanács ülésére terjessze be.
jelen vannak:70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
6/2012. (VII.16.) számú határozata a települési költség hozzájárulás felülvizsgálatának
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács figyelemmel a PIU korábbi, valamint a Társulási Tanács döntése alapján a
PTEB folytatólagosan elvégzett vizsgálataira, melyek a regionális hulladékgazdálkodási
rendszer igénybevételével kapcsolatos tagi kötelezettség teljesítésére születtek, a PTEB
vizsgálati jelentését elfogadja és utasítja a Társulás Elnökét, hogy a jelentésben foglaltak
szerint is megállapított kötelezettségszegések ügyében a szükséges intézkedéseket 60 napon
belül tegye meg.
Az Elnökség utasítja az Elnököt, hogy egységes elvek alapján további egy alkalommal 1 éven
belüli részletfizetés biztosításának lehetővé tétele mellett keresse meg az érintett
tagönkormányzatokat. Ennek eredménytelensége esetén minden további utasítás nélkül
intézkedjen a végrehajtási eljárások megindításáról.
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: 49 igen szavazat, 18 ellenszavazat, 3 tartózkodás
7/2012. (VII.16.) számú határozata a regionális hulladékgazdálkodási rendszer EUTAF
által készített jelentésének elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács a 2011. év július és 2012. május hónapjai között lefolytatott ellenőrzés
kapcsán készült végleges Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jelentést elfogadja.
A pénzügyi korrekció összegének (17.325 €) folyósítását egyúttal jóváhagyja 6 havi
részletfizetés ellenében. A Társulási Tanács a Főigazgatóság jelentésében megfogalmazott
javaslatokat elfogadja, melyek a következőek:
1. Az ellenőrzés szükségesnek tartja a hiányzó közbeszerzési dokumentumok pótlólagos
bemutatására, továbbá a másolati példányok hitelesítését 2012.06.20-ig.
2. Intézkedjen a beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapjának projekt
jellegével és méretével összhangban álló, informatikai támogatású nyilvántartásának
bevezetéséről.
3. Készítsen évente beszámolót az Irányító Hatóság részére a Közszolgáltatási
szerződésben meghatározott közszolgáltatói díj alakulásáról, kalkulációjáról.
4. Intézkedjen arról, hogy az uniós és költségvetési támogatás minden esetben a banki
utalás napján érvényes árfolyamon kerüljön lekönyvelésre.
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5. Gondoskodjon arról, hogy minden évre visszamenőleg kiszámolásra kerüljön az
árfolyam különbözet, majd ezt követően aktiválja az eszközökre.
A tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a projekt zárójelentés kiadását következően
kezdődik a fenntartási időszak. A fenntartási időszakról a Támogatási Szerződés VII. fejezet
21.3 pontja rendelkezik, mely szerint: „A Kedvezményezett a Beruházás elkészült
létesítményeit, beszerzett eszközeit a Beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig
köteles az elfogadott támogatási kérelemben rögzített funkciónak és műszaki tartalomnak
megfelelően üzemeltetni.”
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
8/2012. (VII.16.) számú határozata a regionális rekultivációs pályázatról szóló
beszámoló elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi a regionális rekultivációs pályázatról szóló
beszámoló. Egyben utasítja a Társulás Elnökét, hogy mindent tegyen meg a pályázat
finanszírozhatósága ügyében, és amint döntés születik a pénzügyi források
átcsoportosításáról, egyben a pályázat kivitelezhetőségéről, értesítse az érintett
tagönkormányzatokat. Sikeres pályázat esetén a tárgybeli munka haladéktalan megkezdésre
kerüljön.
A Társulási Tanács felhívja a projektben részt vevő tagönkormányzatait, hogy tegyenek meg
minden olyan szükséges intézkedést, esetlegesen korábban elmaradt feladatot, mely a pályázat
későbbi sikeres lefolytatásához szükséges. A Társulási Tanács felhívja az érintett
tagönkormányzatokat, hogy a projektben lévő hulladéklerakókkal kapcsolatos minden új
változást (szolgalmi jogi, környezetvédelmi hatósági, stb.), ügyet a PIU értesítése és
álláspontja kikérése mellett intézzenek.
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
9/2012. (VII.16.) számú határozata a regionális rekultivációs program előkészítő
fázisáról szóló EUTAF jelentés elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács a 2011. év június hónapjában lefolytatott ellenőrzés kapcsán készült
végleges EUTAF jelentést elfogadja.
jelen vannak: 70 fő
Szavazás: 69 igen szavazat, 1 ellenszavazat, tartózkodás nincs
10/2012. (VII.16.) számú határozata a Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő Bizottság egyes
tagjai visszahívásról, uj tagok megválasztásáról, illetve egyes tagok mandátumának
meghosszabbításáról tárgyban
A Társulási Tanács, a kizárólagos tulajdonában lévő Zöld Híd Regionális Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága tekintetében az alábbi személyi
határozatokat hozza:
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a) Mandátumának lejártával, érdemei elismerése mellett visszahívja Hornyák Endre (an :
Cseh Aranka ) 2645 Nagyoroszi , Ady E. út 18. és Juhász István (an : Kiss Zsuzsanna) 2164
Váchartyán, Széchényi u. 2. szám alatti lakosokat.
b) Meghosszabítja további 5 év időtartamra (2012. 01. 01. – 2016. 12.31.)
Ballabás László (an.: Schleer Katalin, lakik: 1203 Budapest, Török Flóris u. 10. I/4., FB
elnök)
Gyenes Zoltán (an.: Fábián Erzsébet, lakik: 2639 Bernecebaráti, Madách u. 26.)
Medvácz Lajos (an.: Jóföldi Ilona, lakik: 2660 Balassagyarmat, Madách liget 16.)
Pásztor Béla (an.: Hegedűs Apollónia, lakik: 2113 Erdőkertes, Géza u. 20.)
Terman István (an.: Balázs Gizella, lakik: 2654 Romhány, Rákóczi út 22.)
a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok mandátumát.
c.) A Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztja öt év időtartamra (2012.01.01. – 2016.
12.31.)
Bátyi József (an.: Varga Mária., lakik: 2682 Püspökhatvan, Dózsa György utca 11/a.)
Szegner János László (an., Hvizsgyalka Zsuzsanna., lakik 2610 Nőtincs, Mikszáth u. 39.)
Kerepes Önkormányzat delegáltja Kovács Antal (an., Német Erzsébet, lakik: 2144 Kerepes,
Rét u. 65.)
Utasítja a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezetőjét a jelen határozat alapján a cégbírósági
változásbejegyzés benyújtására.
jelen vannak:70 fő
Szavazás: egyhangú igen szavazat
11/2012 (X.25.) számú határozata napirendi pontok elfogadása tárgyában
Napirendi pont:
1)
Az Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójának ismertetése
2)
2013. évi ármegállapítás hulladékkezelési díjak vonatkozásában, figyelemmel a
regionális hulladékgazdálkodási projekt kötelezettségire
3)
Társulási alapdokumentáció (Társulási Megállapodás, SZMSZ) módosításának
helyzete
4)
Az Önkormányzati Társulás Számviteli-pénzügyi rendjének módosítása
5)
Alsónémedi Község kilépésének jóváhagyása
6)
Tájékoztató a KEOP regionális rekultivációs pályázatról
7)
A KEOP rekultivációs projekt kapcsán létrejött Támogatási Szerződés elfogadása
a 1340/2012. (IX.7.) számú Kormányhatározat alapján
8)
A Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő Bizottságának kibővítése, alapító okirat
módosítása
9)
Egyebek
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 65 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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12/2012 (X.25.) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési
koncepciójának elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési koncepcióját az
Elnökség és a PTEB támogató javaslata mellett a bevételi főösszeggel 3.294.696,- E Ft-. és a
kiadási főösszeggel 3.294.696 E Ft értékben a beterjesztett formában elfogadja.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 64 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás
13/2012 (X.25.) számú határozata a 2013. évi ármegállapítás hulladékkezelési díjak
vonatkozásában, figyelemmel a regionális hulladékgazdálkodási projekt kötelezettségire
tárgyában
A Társulási Tanács a kötelező projekt fenntartásra, a közzétett infláció mértékére, az
elvégezett utókalkulációkra, az új hulladéktörvény várható rendelkezéseire figyelemmel a
regionális hulladékkezelési közszolgáltatáshoz tartó díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
1) Hulladékkezelési díj (kötelező projekt elemek)
1500 Ft-os hulladéklerakói járulék esetén nettó: 19.551 Ft / tonna
3000 Ft-os hulladéklerakói díj esetén nettó: 20.924 Ft Ft / tonna
2) Komplex közszolgáltatási díjak vonatkozásában:
1500 Ft-os hulladéklerakói járulék esetén:
60-80 literes hulladéktároló esetében a nettó éves díj: 21.424 Ft / ingatlan
110-120 literes hulladéktároló esetében: 25.636 Ft/ ingatlan
3000 Ft-os hulladéklerakói járulék esetén:
60-80 literes hulladéktároló esetében a nettó éves díj: 21.944 Ft / ingatlan
110-120 literes hulladéktároló esetében: 26.208. F t / ingatlan
Az ettől nagyobb hulladéktároló méretek esetében, legfeljebb a 120 literes hulladéktárolóra
megállapított és arányosított díj alkalmazható.
Ha a jogszabályi változások révén a hulladéklerakói járulék, felügyeleti díj stb. nem kerül
alkalmazásra a járulékok, díjak nem lehetnek díjképző tényezők, azokat az ügyvezetés nem
alkalmazhatja.
Ebben az esetben a díjemelés mértéke a 2013. évi korrigált költségek 5,5 %-os emelésével, a
közüzemi díjak 7%-os emelésével a kiküldött tájékoztató szerint hajtható végre.
Ha az esetlegesen elfogadásra kerülő, a Magyar Köztársaság Elnöke által megfontolásra
visszaküldött hulladékokról szóló tv. újabb díjmaximumot vezet be, az ezen felüli emelést
külön eljáráshoz köti, a Társulás utasítja az ügyvezetést, hogy a szükséges eljárást folytassa
le. Ebben az esetben a később jóváhagyásra kerülő díjat kompenzációs számlázás keretében
kell érvényesíteni.
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A Társulási Tanács felhívja a tagönkormányzatokat, hogy a projekttel összefüggő jelen
tanácsi határozatot vonatkozó helyi önkormányzati rendeleteibe építsék be.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 52 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 4 tartózkodás
14/2012. (X.25.) számú határozata Társulási alapdokumentáció
Megállapodás, SZMSZ) módosításának helyzete tárgyában

(Társulási

A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az alábbi települések elmaradt Képviselő-testületi
határozatuk miatt a társulás belső szabályzatainak módosítása nem történt meg. A települések
a következőek: Bag, Balassagyarmat, Csővár, Dejtár, Diósjenő, Domony, Galgamácsa, Hont,
Hugyag, Iklad, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Kartal, Kismaros, Kosd, Letkés, Mohora, Nézsa,
Nógrádsáp, Őrhalom, Patvarc, Rétság, Szanda, Szokolya, Vác, Vácduka, Vácegres,
Váchartyán.
A Társulási tanács felhívja a tagönkormányzatait, hogy az elmaradt döntéseiket a
működőképesség megőrzése érdekében 30 napon belül hozzák meg, vagy érdemi
előterjesztést tegyenek a tervezett módosításokkal kapcsolatban.
A Társulási tanács felhívja a mulasztó tagönkormányzatok figyelmét, hogy a döntéseik
elmaradásából eredő károkért helyt kell állniuk.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 65 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
15/2012. (X.25.) számú határozata az Önkormányzati Tárulás Számviteli – pénzügyi
rendjének módosítása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az Önkormányzati Társulás Számviteli – pénzügyi rendjének 5.
számú módosítását. A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szabályzat aláírására.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 65 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
16/2012. (X.25.) számú határozata Alsónémedi Község kilépésének jóváhagyása
tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja Alsónémedi Község kilépését az Önkormányzati Társulásból, az
előkészítő munkák és a pályázat átdolgozási költségeinek rá eső részének megfizetése mellett,
melynek összege 88.200,- Ft.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 65 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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17/2012. (X.25.) számú határozata a KEOP rekultivációs projekt kapcsán létrejött
Támogatási Szerződés elfogadása a 1340/2012. (IX.7.) számú Kormányhatározat alapján
tárgyban
A Társulási Tanács elfogadja a KEOP rekultivációs projekt II. fordulós pályázatára vonatkozó
Támogatási Szerződést, egyben felhatalmazza az Elnököt annak aláírására. Az
Önkormányzati Társulás utasítja az elnököt és a PIU vezetőjét, hogy a támogatási
szerződésben rögzített projekt végrehajtásáról intézkedjen.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 65 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
18/2012. (X.25.) számú határozata a Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő Bizottságának
kibővítése, és ezzel összefüggésben alapító okirat módosítása elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elhatározza a Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő Bizottságának kibővítését 8
főre, és megválasztja Szegner János László – Nőtincs polgármesterét új FB tagnak.
Mandátumát 5 évre határozza meg a Felügyelő Bizottság többi tagjával egyezően. Utasítja az
ügyvezető igazgatót a Felügyelő Bizottság létszáma módosulásával összefüggésében az
alapító okirat módosítását és annak cégbírósági változásbejegyzés benyújtását. Továbbá
utasítja a Felügyelő Bizottság elnökét a bizottság erre vonatkozó FB ügyrendjének saját
hatáskörben történő megváltoztatására.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 65 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
19/2012 (X.25.) számú határozat elnökségi felhatalmazás tagi kölcsön nyújtása
tárgyában
A Társulási Tanács felhatalmazást az Elnökségnek tagi hitel biztosítására 80 millió Ft
értékben a komplex közszolgáltatási feladatok szükséges kibővítése ügyében, mely a Zöld
Híd Régió Kft.-nél elindított közbeszerzési eljárás keretében 2 db hulladékszállító gépjármű
vásárlására vonatkozik.
jelen vannak: 65 fő
Szavazás: 61 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás

