HATÁROZATOK TÁRA 2015. ÉV
A Társulási Tanács 1/2015. (IV.29) számú határozata Napirendi pontok elfogadása
tárgyában
A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja.
Napirendi pont:
1)

2)

Kötelező közszolgáltatást veszélyeztető helyzet a Zöld Híd Régió Nonprofit Kftnél, a Zöld Híd Régió NKft. és az Önkormányzati Társulás között fennálló
adósságrendezés, a gazdasági társaság saját tőke problémájának áttekintése
Egyebek

jelen vannak: 43 fő
Szavazás: egyhangú
A Társulási Tanács 2/2015. (IV.29) számú határozata a Kötelező közszolgáltatást
veszélyeztető helyzetről, a társasági törzstőke elvesztéséről és ezzel kapcsolatos
kényszerű intézkedésekről
Előzmények: A 100%-ban köztulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó,
működésének kezdete óta non-profit módon működő, a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeit maradéktalanul teljesítő közszolgáltatási rendszer (Zöld Híd Program)
fenntarthatatlanná vált, működése veszélybe került. Az üzemeltető társaság törzstőkéjének
összességében tizenháromszorosát elveszítette, második gazdasági évben mutat drámai
veszteséget.
A helyzet kialakulásáért a közszolgáltatási díjak 2011-2012 – es árszinten történő
jogszabályokon keresztül történt befagyasztása, számos új adó, járulék díj bevezetése,
valamint az ezek mellett, ezekkel együtt végrehajtott hulladékgazdálkodási rezsidíj
csökkentés a felelős. Tovább nehezítette a szakmai problémákat a kötelezettség rendszerrel
részben ellentétes, több száz helyen módosított szakmai, jogszabályi környezet.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy nem épült fel rugalmasan, támogató, ösztönző módon
működő termékdíj támogatási rendszer. A teljes régió szelektív hulladékgyűjtéséért több
hónapos bürokratikus folyamatokat követően kifizethető termékdíj támogatás, kisebb
jövedelmet eredményez, mint a befizetendő új hulladéklerakási járulék!
A Társulási Tanács megállapítja:
Az önkormányzati rendszerben nincs olyan szabad pénzügyi forrás, amely biztosíthatná a
további üzemeltetés támogatását. A közszolgáltatási díjak befagyasztása, a jelenlegi pénzügyi
terhek fenntartása mellett a szakmai és pénzügyi problémákat folyamatosan újratermeli.
Az eddigi időszakban kényszerűen felhalmozott kb. 1,2 milliárd Ft belső hiány visszapótlása a
közszolgáltatás közép és hosszú távú (3-25 év) fenntartását veszélyezteti.
Tekintettel arra, hogy kötelezően ellátandó önkormányzati alapfeladatról van szó, a
közszolgáltatás szüneteltetése környezetvédelmi és közegészségügyi veszélyhelyzetet
teremthet, így a közszolgáltatást üzemeltetni kell mindaddig, amíg ezt más, a tulajdonos
önkormányzati közösségtől és üzemeltetőtől független kényszerítő pénzügyi, közigazgatási,
jogi intézkedés el nem lehetetleníti.
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Amennyiben ez utóbbi, nem várt helyzet előáll, az ügyvezetés köteles haladéktalanul
értesíteni a kormányzati, katasztrófavédelem, a közegészségügyi, környezetvédelmi
szervezeteket. Köteles úgy eljárni, hogy az akadályok elhárítását követően a közszolgáltatás
végzését az időközben keletkező szervezeti, pénzügyi, logisztikai, technológiai, munkajogi
problémák és károk minél hatékonyabb elhárítása mellett, a lehető legrövidebb időn belül
folytatni tudja.
A Társulási Tanács - mint kizárólagos tulajdonos - a Zöld Híd Régió Nkft. tőkehelyzetével
kapcsolatban megállapítja, hogy sem a fiktív pénzügyi műveletekkel történő tőkehelyzet
rendezést, sem a társaság végelszámolását és új társaság alapítását nem tartja
megvalósíthatónak. Ezek az intézkedések a kötelezően ellátandó fontos közfeladat mellett
csak elodáznák a problémát, ellentétesek az önkormányzati vagyonnal való felelős, átlátható
gazdálkodás elvével.
Összességében pedig több pénzbe kerülne az önkormányzati szektornak, a Magyar Államnak,
ebből fakadóan pedig az adófizetőknek. Ilyen módon, az embereknek okozott károk, a
Társulási Tanács által célul tűzött, a kormány által bevezetett rezsicsökkentés szerény
eredményeit is aláásnák.
A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kialakult helyzetért, melynek elkerülésére minden
szóba jöhető intézkedést megtett, nem felelős, a keletkezett sokrétű problémát annak
kötelessége megoldani, aki azt keletkeztette.
Nincs szükség az üzemeltető feladatainak ellátására való kötelezésre sem, mert azt országosan
és nemzetközi szinten is elismert módon, magas színvonalon képes elvégezni, ha működési
forrásait nem vonják el.
A Társulási Tanács felhívja a Földművelésügyi Minisztert, hogy intézkedjen az elvont
pénzügyi források azonnali pótlásáról, olyan szakmailag, gazdaságilag megalapozott
szabályozás megalkotásáról, melynek eredményeként tartós, fenntartható, érték alapú, az
elmúlt évek eredményeit megbecsülő, a nyugodt békés munkakörülményeket lehetővé tévő
szabályozási környezet alakul ki.
jelen vannak: 43 fő
Szavazás: 42 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás
A Társulási Tanács 3/2015. (V.11) számú határozata napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 62 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
A Társulási Tanács 4/2015. (V.11) számú határozata a 2014. évi költségvetési beszámoló
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács a beterjesztett formában elfogadja az önkormányzati társulás 2014. évi
költségvetési beszámolóját.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 57 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás
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A Társulási Tanács 5/2015. (V.11) számú határozata a 2015. évi költségvetés elfogadása
tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését az Elnökség és a
PTEB támogató javaslata mellett 4.546.203,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában
elfogadja.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 58 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás
A Társulási Tanács 6/2015. (V.11) számú határozata Erdőkertes és Csesztve
hulladéklerakóinak rekultivációjának elfogadása tárgyában
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 – 6. szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a maximum
tartalékkerettel 101.374.161 Ft nettó értékű kivitelezési szerződést aláírja.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 62 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
A Társulási Tanács 7/2015. (V.11) számú határozata elnöki felhatalmazás gázmotor
üzemeltetésével kapcsolatos normál üzemi költségeket meghaladó esetleges javítások
finanszírozása ügyében
A Társulási Tanács támogatja a gázmotor üzemeltetésével kapcsolatos korlátozott garancia
vállalását maximum 20 millió forint elkülönített forrás biztosításával, amely kizárólag a
berendezés működőképességének helyreállítására használható fel. Egyúttal felhatalmazást ad
a hőtáv-vezeték kiépítésére, mellyel a megtermelt hőenergiát az épületfűtés segítésére lehet
fordítani. Kivitelezés maximális értéke 13 millió forint.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 59 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás
A Társulási Tanács 8/2015. (V.11) számú határozata új társelnök megválasztásának
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács megválasztja Altsach Ignácot, Szendehely polgármesterét az
önkormányzati társulás elnökségébe, társelnöki pozícióra.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás

3

HATÁROZATOK TÁRA 2015. ÉV
A Társulási Tanács 9/2015. (V.11) számú határozata Önkormányzati Társulási szintű
PR és kommunikációs tevékenység pénzügyi fedezetének biztosítása tárgyában
A Társulási Tanács elfogadja 2015. évre vonatkozó PR és kommunikációs tevékenységére
vonatkozó pénzügyi keret biztosítását. A kommunikációs tevékenységre fordítható
keretösszeg éves szinten maximum 9 millió forint lehet.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 58 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás
A Társulási Tanács 10/2015. (V.11) számú határozata a 7. számú napirendi pont
kiegészítése tárgyában
A Társulási Tanács a 7. számú napirendi pontot az alábbiak alapján módosítja:
a.) Tájékozató a Zöld Híd Régió Nkft. 2014. évi Üzleti beszámolójáról
b.) Tájékoztató a Zöld Híd Régió Nkft. 2015. évi Üzleti Tervéről
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 6 tartózkodás
A Társulási Tanács 11/2015. (V.11) számú határozata ZHR NKft. 2014. évi Üzleti
beszámolójának tudomásul vétele tárgyában
A Társulási Tanács a megküldött dokumentumok, a Felügyelő Bizottság álláspontja alapján a
Zöld Híd Régió Nkft. 2014. évi Üzleti beszámolóját megtárgyalta, a kialakult helyzetre
tekintettel tudomásul veszi.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 59 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás
A Társulási Tanács 12/2015. (V.11) számú határozata független szakértői vizsgálat
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács tudomásul vesz, hogy a Felügyelő Bizottság saját hatáskörében eljárva,
szakértőt von be a Zöld Híd Régió Nkft. egyes tevékenységeinek, gazdálkodásának
célvizsgálatához, szükség szerint az elkövetkező időszak gazdasági, szervezeti problémáinak
megoldásához. Az Önkormányzati Társulás a szükséges pénzügyi forrást biztosítja.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás
A Társulási Tanács 13/2015. (V.11) számú határozata a ZHR NKft. saját tőke
problémájának áttekintése elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács figyelemmel az elmúlt évek eseményeire, megszületett dokumentumokra,
megállapítja, hogy a törzstőke-vesztés kérdésében sem a Társulási Tanácsnak sem a Zöld Híd
Régió Nkft-nek nincs felróható magatartása. Az Önkormányzati Társulás és a
tagönkormányzatok pénzügyi, gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a kialakult mértékű
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törzstőke-pótlás megvalósítását. A kötelező önkormányzati feladat ellátására a korábbi,
2015.04.29-i döntés az irányadó.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 62 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
A Társulási Tanács 14/2015. (V.11) számú határozata a ZHR NKft. 2015. évi Üzleti
Tervének tudomásul vétele tárgyában
A Társulási Tanács megtárgyalta a ZHR Nkft. 2015. évre vonatkozó Üzleti Tervét, melyet a
kényszerűen, a csődhelyzet kialakulásának elkerülése érdekében, évi 72 millió forintra
csökkentett bérleti díj fizetési kötelezettséggel tudomásul veszi.
jelen vannak: 62 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 6 tartózkodás
15/2015. (XII.08) számú határozat napirend elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
16/2015 (XII.08) számú határozat 2015. évi költségvetés módosításának elfogadása
tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását a
PTEB támogató javaslata mellett 4.546.203,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában
elfogadja.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 53 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás
17/2015 (XII.08) számú határozat az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési
koncepció elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési koncepcióját a PTEB
támogató javaslata mellett 1.663.946,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában elfogadja.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 52 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás
18/2015 (XII.08) számú határozat KEOP rekultivációs projekt záró tájékoztatójának
elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás a rekultivációs projekt zárásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
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jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
19/2015 (XII.08) számú határozat hulladékudvarok közművesítésére vonatkozó
költségek elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács hozzájárul, hogy a hulladékudvarok közművesítései engedélyeztetésére
vonatkozó költségeket az önkormányzati társulás a saját költségvetéséből finanszírozza.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
20/2015 (XII.08) számú határozat PTEB által kezdeményezett vizsgálat szakértői
jelentésének elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács a Mazars Kft. által készített vizsgálati jelentést, mely a Zöld Híd Régió
Nkft. egyes tevékenységeinek, gazdálkodásának vizsgálatára irányult, a beterjesztett formában
megismerte, annak tartalmát elfogadja.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
21/2015 (XII.08) számú határozat Hévízgyörk tagönkormányzat kilépésnek lefogadása
tárgyban
A Társulási Tanács Hévízgyörk Község Önkormányzatának kilépési szándékát tudomásul
vette, utasítja a munkaszervezetet, hogy 6 hónapon belül a település kiválásával kapcsolatos
elszámolást készítse el.
A Társulási Tanács utasítja az Elnököt, intézkedjen a Társulási Megállapodásban foglalt
elszámolás érvényesítésére.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 54 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás
22/2015 (XII.08) számú határozat ZHR Nkft-nek folyósítandó fejlesztési hozzájárulás
biztosításának elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács 2016. évben fejlesztési forrásként - a befizetett bérleti díj fejében utóaprítóra 40 millió forint, műhely átépítésre 20 millió forint fejlesztési támogatást biztosít.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 54 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás

6

HATÁROZATOK TÁRA 2015. ÉV
23/2015 (XII.08) számú határozat tájékoztatás a hulladékgazdálkodás jelenlegi és
jövőbeni helyzetéről
A Társulási Tanács a hulladékgazdálkodási jelenlegi helyzetéről a tájékoztatót tudomásul
vette.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 55 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
24/2015 (XII.08) számú határozat a Zöld Híd Régió Nkft. 2015. évre vonatkozó
tájékoztatója, a 2016. évi üzleti terv koncepciójának ismertetése tárgyban
A Társulási Tanács a Zöld Híd Régió Nkft. 2015. évre vonatkozó tájékoztatóját és a 2016. évi
üzleti terv koncepcióját elfogadta. A 2016. év nonprofit működésének biztosításához a nem a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítási díj és a gazdálkodó szervezetek
részére történő szolgáltatási díj 10 %-os emelését a Tanács jóváhagyja. A Tiszta Vidékért
Nonprofit Kft. hulladék beszállítását abban az esetben engedélyezi a Tanács, amennyiben a
cég előre kifizeti az ártalmatlanítási díjat a ZHR Nkft. részére.
jelen vannak: 55 fő
Szavazás: 54 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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