HATÁROZATOK TÁRA 2014. ÉV
1/2014. (II.04) számú határozata Napirendi pontok elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja.
Napirendi pont:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2013. december 31-ig
fennálló adósságátvállalásáról szóló határozat elfogadása
Társulási Megállapodás módosítása a jogszabályi változások követelményei
alapján, SZMSZ módosítás és Alapító okirat módosítása
A Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása
Tájékoztató a regionális hulladékgazdálkodási projektről és a 2014. évi
üzemeltetésről
Tájékozató a folyamatban lévő regionális rekultivációs projektről
Egyebek (Trenecon Cowi jelentés, Utókalkulációs Bizottság ülésezése)

jelen vannak: 59 fő
Szavazás: egyhangú
2/2014. (II.04) számú határozata az Önkormányzati Társulás hitelállományának
adósságátvállalása tárgyában
1. A Társulási Tanács Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
A Társulási Tanács kijelenti, hogy a társulás 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált
3. A Társulási Tanács kijelenti, hogy amennyiben a társulás egy átvállalással érintett ügylete az
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon
belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
2.

4. A Társulási Tanács kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Társulást
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A Társulási Tanács az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a társulási
tanács elnökét és alelnökeit, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
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6. A Társulási Tanács utasítja a társulási tanács elnökét és alelnökeit, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa
a testületet.
Felelős: társulási tanács elnöke
Határidő: 2014. február 28.
jelen vannak: 59 fő
Szavazás: egyhangú
3/2014. (II.04) számú határozata a Társulási Megállapodás módosítása tárgyában
a.) A Társulási Tanács elfogadja a Társulási Megállapodás módosításait és új egységes
szerkezetbe foglalt szövegét és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
b.) A Társulási tanács felhívja a Társulás Elnökét, hogy az elfogadott dokumentumokat
törvényességi felügyeleti ellenőrzésre 15 napon nyújtsa be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.
c.) A Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy amennyiben a törvényességi
felügyeleti ellenőrzés technikai korrekciót ír elő az elfogadott dokumentumok tekintetében,
úgy az Elnök – elnökségi egyeztetést követően – tegyen intézkedést a szövegmódosítások
átvezettetésére és az elfogadott dokumentumok szövegeinek véglegesítésére.
d.) A Társulási Tanács felhívja a Társulás Elnökét, hogy a dokumentumok szövegeinek
véglegesítését követően, továbbítsa azokat a Társulás tagjainak, hogy tűzze a
tagönkormányzat képviselőtestület legközelebbi ülése napirendjére, elfogadásra.
jelen vannak: 59 fő
Szavazás: egyhangú
4/2014. (II.04.) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetés
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését az Elnökség és a
PTEB támogató javaslata mellett 3.734.958,- E Ft-. összegben a beterjesztett formában
elfogadja.
jelen vannak: 59 fő
Szavazás: 58 igen, 1 tartózkodás
5/2014. (IX.02) számú határozata Napirendi pontok elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja.
Napirendi pont:
1) A Társulás 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
2)
A projektet üzemeltető gazdasági társaság 2015. évi költségvetése és díjpolitikája
(közszolgáltatási díjjavaslat a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatal, valamint a díjakat megállapító illetékes miniszter felé)
3)
Elnöki értékelés, cikluszárás
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4)

Egyebek

jelen vannak: fő
Szavazás: 55

igen szavazat, 0 ellenszavazat,

0 tartózkodás

6/2014. (IIIV.21) számú határozata költségvetési beszámoló elfogadása tárgyban
A Társulás Tanács a PTEB által megvizsgált, pozitív könyvvizsgálói jelentéssel bíró, az
Elnökség által elfogadott 2013. évi pénzügyi beszámolót jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhívja az Elnökséget és a munkaszervezetet, hogy az egyes társulási
célokhoz tartozó projektek esetében az aktualizált költségvetést szükség szerint évközi
módosítás előkészítésével is hajtsa végre.
jelen vannak: fő
Szavazás: 54

igen szavazat, 1 ellenszavazat,

0 tartózkodás

7/2014. (IX.02) számú határozata építési beruházás tárgyában
A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy a jelen döntés mellékletét képező tervdokumentáció a
műszaki leírások alapján (a határozat melléklete a jogerős építési engedély) átalakítási
munkálatok legfeljebb 65 millió forint összegben a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. részéről
befizetett amortizációs,- fejlesztési források terhére elvégezhetőek.
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a szükségessé váló pénzügyi
intézkedéseket tegye meg.
jelen vannak: fő
Szavazás: 53 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás
8/2014. (IX.02) számú határozata díjjavaslat benyújtásának elfogadása tárgyban
A Társulás Tanács figyelemmel a megváltozott jogi helyzetre, Európai Uniós
kötelezettségekre, a PTK-ban szabályozott tulajdonosi jogokra és kötelezettségekre, a nemzeti
vagyonról szóló törvényre, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának önkormányzati
kötelezettségére, mindezek mellett arra, hogy a 2015. évi díj-megállapítási jog a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslattételi eljárásán keresztül miniszteri
(állami) hatáskörbe került, az alábbi döntést hozza:
1. A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. ügyvezetése által előterjesztésre került 2015. évi Üzleti
tervet, az ehhez kapcsolódó közszolgáltatási díjjavaslatokat, mint a fenntarthatóságnak és
a bevezetőben rögzített szempontoknak is mindenben megfelelőt, jóváhagyja. Állami
kompenzáció esetén az „A”, ennek elmaradása esetén a „B” javaslat vonatkozásában.
2. A Társulás Tanács utasítja az ügyvezetőt, hogy az elfogadott Üzleti Tervet ehhez
szervesen kapcsolódó közszolgáltatási díjjavaslatot egyidejűleg terjessze a díjjavaslatot
tevő Hivatal és az illetékes miniszter elé.
3. A Társulás Tanács utasítja az ügyvezetést, hogy a beterjesztett Üzleti Terv
megismertetése, az ahhoz kapcsolódó felelős tájékoztatás megadása tekintetében adja meg
a szükséges tájékoztatást az illetékes szerveknek és ajánljon fel konzultációs lehetőséget.
4. A Társulás Tanács e határozaton keresztül is felhívja a díjjavaslatot előkészítőt, valamint
az illetékes minisztert, hogy a jelenleg kialakított, az Önkormányzati Társulástól és a
tagönkormányzatoktól független díjpolitika, ennek révén megállapított közszolgáltatási
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díjak a nemzeti vagyon részét képező regionális hulladékgazdálkodási rendszer kényszerű
leépüléséhez, a kitűzött és vállalt hulladékgazdálkodási célok meghiúsulásához, a
fenntarthatóság elvesztéséhez vezetnek.
5. A Társulási Tanács rögzíti, hogy a javaslatával ellentétes, a valós költségeket nem fedező
közszolgáltatási díjakból származó közellátási, környezeti, közegészségügyi, társadalmi,
gazdasági felelősségét kizárja.
6. A Társulás Tanács mindezek hátterében kéri a Magyar Energetikai és Közmű
Szabályozási Hivatalt és az illetékes minisztert, hogy a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
ellátási területére vonatkozóan, a tervezett és javasolt közszolgáltatási díjakat fogadja el.
jelen vannak: fő
Szavazás: 54 igen szavazat 1 ellenszavazat 0 tartózkodás
9/2014. (IX.02) számú határozata elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács az elmúlt négy éves ciklust lezáró beszámolót elfogadja.
jelen vannak: fő
Szavazás: 54 igen szavazat 1 ellenszavazat 0 tartózkodás
10/2014. (XI.26) határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja az ülés napirendjét.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 78 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás
11/2014. (XI.26) határozat ügyrendi kérdés tárgyában
A Társulási Tanács felhatalmazza Nagy Kornéliát a jegyzőkönyv vezetőjének.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
12/2014. (XI.26) határozat ügyrendi kérdés tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Ivanics Andrást (Bánk) a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
13/2014 (XI.26.) határozat ügyrendi kérdés tárgyában
A Társulási Tanács Medvácz Lajos (Balassagyarmat) polgármester azon indítványát, mely
szerint a társulási tanácsülés kerüljön elnapolásra, elutasítja.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 3 igen, 76 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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14/2014. (XI.26) határozat 3 tagú szavazatszámláló bizottság felállítása tárgyában
A Társulási Tanács 3 tagú szavazatszámláló bizottság felállítását elfogadja. A bizottság tagjai:
Dr. Pásztor László (Erdőkertes), Sziráki Szilárd (Valkó), Bátyi István (Püspökhatvan). A
bizottság elnöke: Dr. Pásztor László.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
15/2014. (XI.26) 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
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
16/2014. (XI.26) határozat társulási elnök megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét a Társulás
elnökének.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 75 igen és 4 érvénytelen szavazat
17/2014 (XI.26.) határozat titkos szavazás tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja a titkos szavazást a Társulás két elnökségi tagjának
megválasztása tárgyában. Jelölt tagok: Franka Tibor (Kerepes) és Hegedűs Ferenc (Rétság). A
szavazólapon két jelöltre lehet szavazni.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
18/2014 (XI.26.) határozat társulási titkár jelölt elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács elfogadja a titkos szavazást a Társulás titkárának megválasztása
tárgyában. Jelölt tag: Hatvani Miklós (Isaszeg).
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
19/2014 (XI.26.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja az 1. körzet elnökségi tagját Dr. Kovácsné Nagy Máriát,
Érsekvadkert polgármesterasszonyát.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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20/2014 (XI.26.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 2. körzet elnökségi tagját Pintér Bertalan, Nógrádsáp
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
21/2014 (XI.26.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 3. körzet elnökségi tagját Kiss László, Márianosztra
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás

22/2014 (XI.26.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 4. körzet elnökségi tagját Dombai Gábor, Drégelypalánk
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
23/2014 (XI.26.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja az 5. körzet elnökségi tagját Hertel László, Sződ
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
24/2014 (XI.26.) határozat elnökségi tag megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja a 6. körzet elnökségi tagját Sztán István, Aszód
polgármesterét.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
25/2014 (XI.26.) 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
Szavazás: 79 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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26/2014 (XI.26.) számú határozata a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása tárgyban
A Társulási Tanács a mai napon az alábbiakat hagyja jóvá:
 Gyenes Szilárd ügyvezetőt visszahívja és egyúttal határozatlan időtartamra új
ügyvezetőnek megválasztja Farkas Balázs Imre 2100 Gödöllő, Méhészet utca 12.
szám alatti lakost,
 a Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsa Korlátolt Felelősségű
Társaságot, mint a Társaság állandó könyvvizsgálóját 2014.04.30-tól 2019.05.31-ig
terjedő időtartamra – visszamenőleg – újraválasztja
 A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Alapító Okiratának átfogó módosítását (megjelölve
az új ügyvezetőt és a Ptk. szabályainak tükröztetését), valamint az alapító Okirat
módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását,
 a Társaság a továbbiakban a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szabályai szerint folytatja
tevékenységét.
A Társulási Tanács utasítja a Társulás Elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az
Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalása és cégbírósági benyújtása
tárgyában.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 78 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás
27/2014. (XI.26) határozat két társelnök megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Franka Tibor Kerepes polgármesterét és Hegedűs Ferenc
Rétság polgármesterét, mint társelnököt.
jelen vannak: 77 fő
75 érvényes szavazat, 2 érvénytelen szavazat
Franka Tibor 76 szavazat, Hertel László 75 szavazat
28/2014. (XI.26) határozat társulási titkár megválasztása tárgyában
A Társulási Tanács megszavazza Hatvani Miklós Isaszeg polgármesterét a Társulás
titkárának.
jelen vannak: 77 fő
76 érvényes szavazat, 1 érvénytelen szavazat
29/2014. (XI.26.) számú határozata az Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Bizottsági
tagok módosítása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja a Közbeszerzési Bizottság lemondott tisztségviselőjének (Kiss
László – Márianosztra) és két tagjának mandátuma elvesztése miatti (Terman István –
Romhány, Vécsey László – Szada) személyi összetétel megváltozását.
Új személyi összetétel:
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Ballabás László – a Pénzügy Törvényességi Ellenőrző Bizottság elnöke
Gyenes Szilárd – a PIU szervezet tagja
Gyenes Zoltán – Bernecebaráti polgármestere,
Styevó Gábor – Nézsa polgármestere,
Oroszi Sándor – Szada polgármestere,
Fodor Andrea – a PIU szervezet tagja
Bíráló Bizottság Elnöke: Gyenes Zoltán – Bernecebaráti polgármestere
Belső ellenőrzést lefolytató személyek: Fábián Péter – a Zöld Híd Régió Kft. belső ellenőre
Oláh Béla - a Pénzügy Törvényességi Ellenőrző Bizottság tagja
jelen vannak: 77 fő
Szavazás: 77 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
30/2014. (XI.26) határozat 2014. évi költségvetés módosítás tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását a
PTEB támogató javaslata mellett 3.734.958,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában
elfogadja.
jelen vannak: 77 fő
Szavazás: 77 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
31/2014. (XI.26) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési
koncepció elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési koncepcióját a PTEB
támogató javaslata mellett 4.274.401,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában elfogadja.
jelen vannak: 77 fő
Szavazás: 77 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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