
HATÁROZATOK 2013. ÉVBEN 
 

1/2013 (I.15.) számú határozata indítványozás ügyrendi kérdés tárgyában 

A Társulási Tanács nem fogadja el Vécsey László – Szada polgármester indítványát, mely 

szerint a harmadik napirendhez kapcsolódó előterjesztési anyagot első napirendként tárgyalja 

a Tanács. 

jelen vannak: 62 fő 

Szavazás: 33 igen, 25 nem, 4 tartózkodás  

 

2/2013 (I.15.) számú határozata napirendi pontok elfogadása tárgyában 

Napirendi pont: 

 

1) Önkormányzati társulás közbeszerzési szabályzat módosításának előkészítése a 

KEOP rekultivációs program sikeres végrehajtása érdekében 

2) A ZHR Kft. ügyvezető igazgatójának javaslata a gazdasági társaság non-profit 

gazdasági társasággá történő átalakításáról 

3) A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény okozta helyzet 

elemzése 

4) Egyebek 

jelen vannak: 62 fő 

Szavazás: 33 igen, 25 nem, 4 tartózkodás 

3/2013. (I.15.) számú határozata az Önkormányzati Társulás Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítása tárgyában 

 

A Társulási Tanács elfogadja a 2009. július 7-től érvényben lévő Közbeszerezési Szabályzat 

módosítását a beterjesztett személyi javaslatokkal, kiegészítésekkel együtt. 

Személyi összetétel: 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai: Ballabás László – a Pénzügy Törvényességi Ellenőrző 

Bizottság elnöke, Gyenes Szilárd – a PIU szervezet tagja, Kiss László – Márianosztra 

polgármestere, Terman István – Romhány polgármestere, Vécsey László – Szada 

polgármestere, Fodor Andrea – a PIU szervezet tagja 

Bíráló Bizottság Elnöke: Kiss László – Márianosztra polgármestere 

Belső ellenőrzést lefolytató személyek: Fábián Péter – a Zöld Híd Régió Kft. belső ellenőre, 

Oláh Béla - a Pénzügy Törvényességi Ellenőrző Bizottság tagja 

jelen vannak: 62 fő 

Szavazás: 58 igen, 4 tartózkodás 

4/2013 (I.15.) számú határozata a Zöld Híd Régió Kft., Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.-vé 

alakítása tárgyában 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény 

94. szakasz 2. bekezdésének módosító rendelkezései alapján, hogy a Zöld Híd Régió Kft. 

kezdje meg a Nonprofit Kft.-vé alakuláshoz szükséges lépések megtételét. 

jelen vannak: 62 fő 

Szavazás: egyhangú 
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5/2013. (I.15.) számú határozata tagi előterjesztés és döntés tárgyában 

 

A Társulási Tanács név szerint történő szavazás mellett nem fogadja el Vécsey László, Szada 

polgármestere, Medvácz Lajos – Balassagyarmat polgármestere és Fördős Attila – Vác 

polgármestere által készített előterjesztést és határozati javaslatot. 

 

jelen vannak: 55 fő 

Szavazás: 33 igen, 13 nem, 9 tartózkodás 

A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jelenléti ív a határozat melléklete.  

A Tanács által elutasított határozati javaslatok a határozat mellékletét képezik. 

 

6/2013 (VI.15.) számú határozata napirendi pontok elfogadása tárgyban 

Napirendi pontok: 

1) A Társulás 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása  

2) A Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása  

3) Tájékoztató a ZHR Kft. működéséről, 2012. évi előzetes mérleg bemutatása 

4) Tájékozató a folyamatban lévő regionális rekultivációs projektről 

5) Tájékoztató a regionális közszolgáltatási helyzetről 

6) Tájékoztató a KEOP 1.1.1/B pályázati feltételeiről 

7) A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény okozta helyzet miatt 

rulírozó tagi kölcsön nyújtása a ZHR Kft. részére 

8) A Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés módosításának ügye 

9) Egyebek 

jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: egyhangú 

 

7/2013 (IV.29) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetési 

beszámolójának elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás Elnöksége által jóváhagyott, a PTEB által 

tárgyalt és elfogadásra javasolt 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt elfogadja. 

jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: egyhangú 

 

8/2013. (IV.29) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés 

elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetését az Elnökség és a 

PTEB támogató javaslata mellett 3.276.158,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában 

elfogadja. 

jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: egyhangú 
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9/2013 (IV.29) számú határozata a Zöld Híd Régió beszámolójának elfogadása 

tárgyában 

A Társulási Tanács a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 

tevékenységéről szóló (előzetes) beszámolót a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló 

véleményének figyelembe vételével elfogadja. 

jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: egyhangú 

 

10/2013 (IV.29) számú határozata rezsidíjcsökkentési törvény alkalmazása tárgyában 

 
A Társulási Tanács utasítja az Elnököt és rajta keresztül a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezetését, 

hogy a törvényes Önkormányzati Társulási Megállapodás, a közös, Európai Uniós vállalások 

és célok, az Alaptörvényben, egyéb törvényekben (pl.: 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) előírt egyenlő bánásmód követelményét 

szem előtt tartva, az alábbiak szerint járjon el: 

 

A Zöld Híd Régió Kft. hajtsa végre a várhatóan mai napon elfogadásra kerülő 

rezsidíjcsökkentésekről szóló törvény rendelkezéseit, számláiban érvényesítse a 10% 

közszolgáltatási díjcsökkentést. 

Azon települések esetén, ahol a Zöld Híd Régió Kft. a korábbi időszakban nem volt 

közszolgáltató, a közszolgáltatás alacsonyabb színvonalú, kisebb műszaki tartalmú volt, a 

Zöld Híd Régió Kft. által a 2012-ben alkalmazott, 4,2%-al jogszerűen megemelt 

közszolgáltatási díjakat kell egységesen alkalmazni, ehhez viszonyítva kell végrehajtani a 

rezsidíjcsökkentést. 

 

A Zöld Híd Régió Kft. az önkormányzati társulás tagönkormányzatainak lakossága között a 

közszolgáltatás szervezése, ellátása során nem tehet jogsértő megkülönböztetést. 

 

A díjkorlátozásból, rezsidíj csökkentésből, növekvő terhekből eredő veszteségeket 

folyamatosan nyilván kell tartani, a közszolgáltatás fenntartásának elsődlegessége mellett a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: egyhangú 

 

11/2013 (IV.29.) számú határozata tagi kölcsön nyújtása a Zöld Híd Régió Kft. részére 

tárgyban 

A Társulási Tanács elfogadja, hogy a Zöld Híd Projekt területén végzendő komplex 

közszolgáltatási tevékenység zavartalan ellátása céljából, az Önkormányzati Társulás 

50.000.000.- Ft, azaz Ötvenmillió forint kamatmentes (rulírozó jellegű) tagi kölcsönt 

biztosítson a tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Kft. részére. A pénzösszeg folyósítására az 

ellátandó települések és a lakosságszám jelentős növekedése miatt, a működőképesség és a 

szükséges likviditás biztosítása érdekében van szükség. A kölcsön folyósítása a 

tagönkormányzati költségvetéseket nem érinti. 

jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: egyhangú 
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12/2013 (IV.29.) számú határozata Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződés 

módosítása tárgyban 

 

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Kft.-vel 2011. január 20-án a kötött közszolgáltatási és üzemeltetési 

szerződést 8 napon belül módosítsa az alábbi szempontok szerint: 

 

a, A jogszabályváltozásokkal összefüggő, vis major helyzetből fakadó veszteségek szükséges 

mértékével csökkentse a Zöld Híd Régió Kft. által az Önkormányzati Társulásnak fizetendő 

bérleti díjat. 

 

b, A csökkentés mértékének kiszámításánál vegye figyelembe az eddig keletkezett 

veszteségeket, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál folyó közigazgatási 

eljárás célkitűzéseit, valamint a törvényileg tervezett további 10%-os rezsidíj csökkentést. 

 

c, Kezdeményezze az illetékes Hatóságnál közszolgáltatási díjbevétel kiesésekkel azonos 

mértékű kompenzáció mielőbbi megállapítását. 

 

d, A közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződés szükséges módosításával összefüggésben 

tekintse át a Társulás illetve a Kft. hatályos jogi dokumentumait és határozatait, azok 

esetleges módosításának szükségessége érdekében.  

 

e, Megerősíti, hogy a tárgybeli a közszolgáltatás zavartalanságát és színvonalát megtartó, de a 

fenntarthatóságot veszélyeztető sürgős intézkedések megtételét átmeneti jellegűnek tekinti az 

új országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrejöttéhez szükséges új jogi és 

intézményi szabályozás hatályba lépéséig, s azok ismeretében tesz további intézkedéseket a 

stabil közszolgáltatás biztosítása érdekében. 

 

f, Az összetett, változó folyamat okán - szükség szerint több - lépésben is jogosult módosítani 

a közszolgáltatási és üzemeltetési szerződést. 

 

g, A kényszerűen szükségessé váló módosítások ügyében kérje a Közreműködő Szervezet 

utólagos jóváhagyását. Hangsúlyozza mindazonáltal, hogy a szerződésmódosítások a 

pénzügyi, közszolgáltatási ellátási szükséghelyzetre tekintettel nem lehetnek halasztó 

hatályúak. 

 

Jelen vannak: 57 fő 

Szavazás: 56 igen, 0 nem, 1 tartózkodik 

 

13/2013 (X.28.) számú határozata napirendi pontok elfogadása tárgyban 

Napirendi pontok: 

1) Tájékoztató a regionális hulladékgazdálkodási projekt zárásáról 

2) Tájékozató a folyamatban lévő regionális rekultivációs projektről, kivitelezői 

szerződések aláírására elnöki felhatalmazás, jóváhagyás 

3) Az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

4) Tájékoztató a regionális közszolgáltatási helyzetről (közszolgáltatási engedély) 

5) A Zöld Híd Régió Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakulása 
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6) A ZHR Kft. törzstőke emeléséről tájékoztató 

7) Egyebek 

jelen vannak:  fő 

Szavazás: egyhangú 

 

14/2013. (X.28) számú határozata a rekultivációs projekt mérnök tenderéhez kapcsolódó 

szerződés megkötése tárgyban  

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005. 

számú pályázat „Építési szerződés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás települési 

szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjához KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 FIDIC Piros 

könyv szerint – 1. szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a maximum 

tartalékkerettel 458.027.141 Ft nettó értékű kivitelezési szerződést aláírja. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005. számú 

pályázat „Építési szerződés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás települési 

szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjához KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 FIDIC Piros 

könyv szerint – 2. szerződés„ tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a maximum 

tartalékkerettel 329.230.589 Ft nettó értékű szerződés aláírására. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005. 

számú pályázat „Építési szerződés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás települési 

szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjához KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 FIDIC Piros 

könyv szerint – 3. szerződés„ tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a maximum 

tartalékkerettel 259.738.625 Ft nettó értékű kivitelezési szerződés aláírására. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005. számú 

pályázat „Építési szerződés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás települési 

szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjához KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 FIDIC Piros 

könyv szerint – 4. szerződés„ tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a maximum 

tartalékkerettel 550.200.150  Ft nettó értékű kivitelezési szerződés aláírására. 

Az eredményhirdetést követő jogorvoslatok függvényében a hulladéklerakó rekultivációk 

kivitelezési munkálatai az idei évben, legkésőbb 2014 tavaszán kezdődhetnek meg. A projekt 

véghatárideje 2014. december 31. 

 

jelen vannak:    fő 

Szavazás: egyhangú 
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15/2013. (X.28) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési 

koncepció elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetési koncepcióját az 

Elnökség és a PTEB támogató javaslata mellett 3.753.854,- E Ft-. összegben a beterjesztett 

formában elfogadja. 

jelen vannak:    fő 

Szavazás: egyhangú 

 

16/2013 (X.28.) számú határozata állásfoglalás és felhívás elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács a kiosztott és felolvasott anyag alapján az Állásfoglalást a kötelezően 

ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellehetetlenüléséről elfogadja. 

jelen vannak: 54 fő 

Szavazás: egyhangú 

 

17/2013 (X.28) számú határozata a Zöld Híd Régió Kft. nonprofit gazdasági társasággá 

alakulása elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács a mai nappal elhatározza a Zöld Híd Régió Kft. nonprofit gazdasági 

társasággá történő átalakulását. 

Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági 

tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, tevékenységéből származó nyereség az 

alapító részére osztalékként nem fizethető ki, az a nonprofit kft. vagyonát gyarapítja. 

A Társulási Tanács utasítja a Társulás elnökét, hogy a szükséges intézkedést tegye meg az 

Alapító Okirat módosítása és cégbírósági bejegyzése tárgyában. 

jelen vannak:  fő 

Szavazás: egyhangú 

 


