
 

Határozatok_tanácsülés_2016. év 

 
Cím:2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. Pf.:75/2  tel:28/561-250  fax:28/561-251 e-mail cím: titkarsag@zoldhid.hu  honlap: www.zoldhid.hu 

 

 

Határozat: 

1/2016 (IV.21.) számú határozat napirend elfogadása tárgyában 

A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 56 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

 

2/2016 (IV.21.) számú határozat 2015. évi pénzügyi beszámolójának és könyvvizsgálói 

jelentésének elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács az Elnökség által jóváhagyott, a PTEB által tárgyalt és elfogadásra 

ajánlott, 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 

elfogadja. Megállapítja, hogy a költségtakarékos, de valós költségekkel történő 

közszolgáltatás jogszabályi feltételei hiányoznak, mely tényhelyzet jelentős veszteséget 

eredményez a társulás működése terén. Megállapítja, hogy a kialakított jogszabályi 

környezetben a vagyonvesztés megállítására és az ezzel kapcsolatos EU támogatási 

kötelezettségszegés elhárítására –önhibáján kívül- a Társulás elvárt kormányzati segítség 

nélkül nem képes. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 52 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

 

3/2016 (IV.21.) számú határozat 2016. évi költségvetésének elfogadása tárgyában 

A Társulás Tanács az Elnökség és a PTEB támogató javaslata mellett az Önkormányzati 

Társulás 2016. évi költségvetését 1.663.946,- E Ft-. összegben , a beterjesztett formában 

elfogadja. Megállapítja, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben a további vagyonvesztés 

feltételei állnak fenn. Mindez az EU Támogatási Szerződésből eredő kedvezményezetti 

kötelezettségek teljesíthetőségének ellehetetlenülését eredményezi, melynek felelőssége nem 

a Társulást terheli. Az Önkormányzati Társulás a kedvezőtlen tendenciákat – önhibáján kívüli 

okból- hatékony kormányzati segítség nélkül elhárítani nem képes. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 53 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

 

4/2016 (IV.21.) számú határozat a Zöld Híd Régió Nkft. 2016. évi Üzleti tervének 

ismertetése, tájékoztató tárgyában 

A Társulási Tanács a Zöld Híd Régió Nkft. 2016. évre vonatkozó Üzleti Tervéről szóló 

tájékoztatást elfogadja. Utasítja egyúttal a Társulás elnökét, hogy az NHKV-vel folytatott 
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megbeszélés eredményére tekintettel 8 napon belül, döntéshozói határozatban rendelkezzen a 

működőképességhez szükséges intézkedésekről. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 53 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

5/2016 (IV.21.) számú határozat Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadása 

tárgyában 

 

A Társulási Tanács a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a beterjesztett formában 

elfogadja. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 56 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

 

6/2016 (IV.21.) számú határozat Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadása 

tárgyában 

 

A Társulási Tanács Nagy Kornéliát Bíráló Bizottsági tagnak kijelöli. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 56 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

 

7/2016 (IV.21.) számú határozat a hulladékgazdálkodási projekt elszámolásnak 

megkezdéséről szóló tájékoztatás elfogadása tárgyában 

 

A Társulás a törvényi számadási kötelezettségének eleget tesz. 

A Társulási Tanács az előterjesztésben szereplő anyagok és a szóbeli tájékozató alapján a 

hulladékgazdálkodási projekt elszámolásának megkezdéséről szólót tájékoztatót elfogadja, 

egyben utasítja a munkaszervezetet, hogy az elszámolást 90 napon belül településekre 

lebontva készítse el és küldje meg a tagönkormányzatok részére. A Társulási Tanács utasítja 

az elnököt, hogy 30 napon belül intézkedjen a projekt önrésszel kapcsolatos tagi fizetési 

elmaradások behajtása érdekében. 

 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 55 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 01 tartózkodás 
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Határozat: 

8/2016 (IV.21.) számú határozat a hulladékgazdálkodási projekt elszámolásnak 

határidejére vonatkozó módosítás tárgyában 

A Társulási Tanács Medvácz Lajos módosító javaslatát, mely szerint a projekt elszámolás 30 

napon belül történjen meg, elutasította. 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 54 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

9/2016 (IV.21.) számú határozat a rekultivációs alap kezelési szerződések megkötése 

elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács az előterjesztésben szereplő anyag és a szóbeli tájékozató alapján a 

rekultivációs alap kezelési szerződések megkötését elfogadja. A szerződést a Társulási Tanács 

akképpen hagyja jóvá, hogy az Önkormányzati Társulást Altsach Ignác társelnök képviseli 

Dr. Gémesi György érintettsége miatt.  

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 54 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

10/2016 (IV.21.) számú határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről 

szóló tájékoztatás elfogadása tárgyában 

 

A Társulási Tanács figyelemmel a projektvezetés tájékoztatására az elmúlt hónapokban 

megjelent hatályos jogszabályokra valamint a megismert jogszabály tervezetekre az alábbi 

megállapításokat teszi: 

1. Noha az alaptörvény szerint sarkalatos és 2/3-os Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 

törvény-módosításra nem került a szabályozási folyamatok (tervezett szabályozási folyamatok) 

szinte teljes egészében kiüresítik a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulás 

valamint a kötelező közszolgáltatást operatív módon ellátó Zöld Híd Régió Nkft. gazdálkodási 

lehetőségeit.  

2. A 2012 óta folyamatosan változó jogszabályok, jelentős forráselvonások lehetetlenné teszik a 

regionális hulladékgazdálkodási projekt fenntarthatóságának biztosítását. Ez a folyamat a 

műszaki-technológiai infrastruktúra folyamatos leépüléséhez és a közszolgáltatási biztonság 

megszűnéséhez vezet.  

3. Figyelemmel a Pénzügyi Törvényességi Ellenőrző Bizottság, a ZHR Nkft. Felügyelő Bizottsága 

valamint az önkormányzati társulás által felkért független szakértői testület vizsgálatára 

egyértelműen azt támasztja alá, hogy sem a tagönkormányzatok sem az önkormányzati társulás 

sem a ZHR Nkft. projektmenedzsmentje nem felelős a törvényhozásból fakadó kialakult 

helyzetért.  
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4. A fentiek összegzéseként rögzíteni szükséges, hogy a települési önkormányzatok az 

önkormányzati társulás valamint a ZHR Nkft. menedzsmentje a későbbiek folyamán nem képes 

garantálni a közszolgáltatás biztonságos ellátását, ebből fakadóan környezeti, és közegészségügyi 

veszélyhelyzet állhat elő.  

5. A szabályozási környezet arra mutat, hogy a társulási tanács következetes döntéseinek ellenére 

megszűnik az ellátott lakosság egységes szakmai színvonalú, egységes közszolgáltatási díjakon 

történő fejlődő ellátásának gyakorlata, amely társadalmi feszültségeket, súlyos diszkriminációt és 

további szakmai, erkölcsi károkat fog okozni.  

Mindezekre tekintettel a társulási tanács az alábbiakra utasítja a társulás elnökét, rajta 

keresztül a társulás munkaszervezetét valamint a ZHR Nkft. menedzsmentjét: 

1. A folyamatosan hatályba lépett és megjelenő jogszabályok rendelkezéseit be kell tartani, az 

eljárások során keletkező ellátási problémákat valamennyi érintett állami szervnek, 

minisztériumnak, környezetvédelmi és közegészségügyi hatóságnak valamint a 

katasztrófavédelmek is jelezni kell.  

2. Tájékoztatni kell az Európai Bizottság Várospolitikai Főigazgatóságát a kialakult helyzetről és a 

projekt vezetőjének eddigi jelzései mellett a társulási tanács szintjén kell kérni annak 

megállapítását, hogy a projekt 2012 óta kialakuló fenntarthatatlanságának kialakulásában a 

kedvezményezetett önkormányzati társulásnak nincs felróható magatartása a helyzet 

kialakulása ügyében.  

3. A társulási tanács utasítja az elnököt, hogy hívja fel a központi állami szerveket, 

különösképpen a Földművelésügyi Minisztériumot, a Belügyminisztériumot, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumot, hogy intézkedjenek az elmúlt években végrehajtott drámai 

költségelvonás visszapótlásáról, annak érdekében, hogy a fenntarthatóság helyreálljon, az 

elmaradt fejlesztések megtörténhessenek, ezzel elkerülve a visszafizetési kötelezettséget, 

mely súlyosan érintené az országot és a térséget egyaránt. Hívja fel továbbá a figyelmet arra, 

hogy a működőképesség fenntartásához is finanszírozási előlegre lesz szükség. 

4. A társulási tanács felhatalmazza az elnökséget, hogy az ésszerű és szükséges állami 

intézkedések elmaradása nem várt esetére a jelenleg felhasználható 50 millió forintos tagi 

hitelkeret mellé egyedi döntéssel, legfeljebb 100 millió forint értékben, kizárólag a 

munkavállalók nettó munkabérének finanszírozására társulási pénzügyi átcsoportosítást 

hajtson végre a közszolgáltatás átmeneti időben történő összeomlásának elkerülése 

érdekében. A társulási tanács utasítja az elnököt, amennyiben ez az intézkedés szükségessé 

válik, úgy haladéktalanul és közvetlenül tájékoztassa a döntési joggal rendelkező 

polgármestereket.  

5. A társulási tanács utasítja az elnököt, hogy a közszolgáltatás fenntartásának elsődlegessége 

emellett a közegészségügyi és környezeti károk elkerülése érdekében utasítsa az ügyvezetést, 

a korábban elfogadott és a mai tanácsülésen tájékoztatásként beterjesztett a ZHR Nkft. 

költségvetésének szükséges, lehetséges, ésszerű és kényszerű módosításáról. 
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6. A társulási tanács utasítja az elnököt és rajta keresztül a munkaszervezetet, hogy a kialakult 

helyzetről korrekt és tárgyilagos módon tájékoztassa a teljes ellátott lakosságot. 

7. A társulási tanács utasítja az elnököt, hogy a ZHR Nkft-n keresztül intézkedjen arról, hogy a 30 

napnál hosszabb kintlévőséget felhalmozó gazdasági társaságok hulladékbeszállításait a 

megkötött közszolgáltatási szerződésekre is figyelemmel kösse készpénz fizetéshez. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György, elnök 

 

jelen vannak: 56  fő 

Szavazás: 52 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

11/2016 (XI.24.) számú határozat napirend elfogadásáról 

A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja. 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

12/2016 (XI.24.) határozat ügyrendi kérdésről 

A Társulási Tanács felhatalmazza Nagy Kornéliát a jegyzőkönyv vezetőjének. 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

13/2016 (XI.24.) határozat ügyrendi kérdésről 

A Társulási Tanács megválasztja Pénzes Jánost (Isaszeg) és Sztán Istvánt (Aszód) a 

jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

14/2016 (XI.24.) számú határozat az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési 

módosításának elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását a 

PTEB támogató javaslata mellett 1.663.946,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában 

elfogadja. 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
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Határozat: 

15/2016 (XI.24.) számú határozat az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési 

koncepció elfogadásáról 
 

A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési koncepcióját a PTEB 

támogató javaslata mellett 1.825.529,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában elfogadja. 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

16/2016 (XI.24.) számú határozat Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződés 3. sz. 

módosításáról 

 

A Társulási Tanács a 2011. január 20-án kötött Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződés 3. 

számú módosítását, mely az önkormányzati társulás által átvett feladatok ellátásához 

szükséges összeg arányában növeli meg az üzemeltető által fizetendő bérleti díj összegét, 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György, elnök 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

17/2016 (XI.24.) számú határozat a ZHR Nkft. az önkormányzati társulással szembeni 

adósságának részleges adósságrendezésről 
 

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, intézkedjen a szerződés megkötéséről, amelyben a 

regionális hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető Zöld Híd Régió Nkft. a saját 

könyveiben szereplő vagyonértékeit a tulajdonos önkormányzati társulására kompenzációs 

jegyzőkönyv felvétele mellett, az elmaradt bérleti díj csökkentése érdekében átruházza. Az 

ügylet lebonyolítása során piaci érték meghatározása szükséges, amihez külső szakértőt kell 

igénybe venni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György, elnök 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
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Határozat: 

18/2016 (XI.24.) számú határozat újabb településeket érintő közszolgáltatási feladat 

ellátásának megszervezés tárgyban 
 

A Társulási Tanács elfogadja a Zöld Híd Régió Nkft. közszolgáltatási területe bővítésére 

vonatkozó javaslatait és utasítja a társaság ügyvezetői igazgatóját a szükséges intézkedések 

megtételére és a beszerzések megindítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Balázs, ZHR Nkft. ügyvezető igazgató 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

19/2016 (XI.24.) számú határozat a ZHR Nkft. Felügyelő Bizottsági tagjai 

mandátumának meghosszabbításáról, tagok törléséről és új tagok felvételéről 
 

A Társulási Tanács a kizárólagos tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága tekintetében az alábbi határozatot 

hozza: 

a) A tagok (Ballabás László (elnök), Gyenes Zoltán (Bernecebaráti polgármestere), Medvácz 

Lajos (Balassagyarmat polgármestere), Pásztor Béla (Veresegyház polgármestere), Bátyi 

József (Püspökhatvan polgármestere), Kovács Antal (Kerepes delegáltja) mandátumát 

meghosszabbítását 2019. év időtartamig, az önkormányzati ciklus végéig. 

 

b) Szegner János László, Nőtincs és Terman István Romhány korábbi polgármestereit törli a 

Felügyelő Bizottsági tagok közül. 

c) Felveszi tagjai közé Gódor Lajosnét (Dány polgármestere) és Sziráki Szilárdot (Valkó 

polgármestere). 

 

A tulajdonos utasítja a Zöld Híd Régió Nkft. ügyvezetőjét a jelen határozat alapján a 

cégbírósági változásbejegyzés benyújtására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Balázs, ZHR Nkft. ügyvezető igazgató 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

20/2016 (XI.24.) számú határozat a vácrátóti hulladék átrakó állomás fenntartásával 

kapcsolatos intézkedésekről 

 

Az FCC csoport magyarországi képviselete 2016. november 18-án kelt levelében bejelentette, 

hogy a Vácrátóton üzemeltett átrakó állomás teljes felújítás nélkül, biztonságosan, 

folyamatosan tovább nem üzemeltethető, valamint a beérkező hulladékmennyiség nem éri el a 

tervezett szintet, így az árbevételük is alatta marad az eredetileg tervezettnél. 

  



 

8 

 

Amennyiben a gazdaságos üzemeltetéshez, a felújításhoz szükséges pénzügyi forrás nem 

érkezik a rendszerükbe 2016. december 31-én kénytelenek az üzemeltetést beszüntetni. 

  

Az átrakó állomás a regionális hulladékgazdálkodási projekt logikai rendszeréhez tartozik, 

szakmai szempontból is indokolt a felújítás és a működtetés fenntartása. 

A tervezett intézkedés komoly logisztikai és ellátási problémákat jelenthet, és jelentősen 

megnehezíti azt a folyamatot, amelyben az Ipoly - völgy, Nyugat-Nógrád, Dunakanyar térség 

településeinek ellátását meg kell szervezni. 

 

Mindezek miatt a Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az 

FCC csoport illetékeseivel a hulladékátrakó állomás fenntartásának ügyében. Intézkedjen 

ezzel együtt az FCC csoport által történt ajánlat felülvizsgálatáról, győződjön meg arról, hogy 

a jelzett pénzügyi igénye reális-e. 

Tegye meg a szükséges intézkedéseket azzal, hogy szükség esetén tegyen vételi ajánlatot a 

hulladék átrakó állomásra. 

Amennyiben csak ez utóbbi módon tartható fent a szolgáltatás, a szükséges műszaki 

felmérésekkel, vagyonfelméréssel együtt terjessze a vételi szerződést a Társulási Tanács elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György, elnök 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

21/2016 (XI.24.) számú határozat a regionális hulladékgazdálkodási rendszert érintő 

fejlesztési pályázat benyújtásáról, ezzel kapcsolatos konzorciumi szerződés aláírásáról 

 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2016. november 21-én 

egyeztető megbeszélést tartott fejlesztési források pályázati úton történő megszerzése 

tárgyában. Tájékoztatásuk alapján a KEHOP 3.2.1 pályázat kapcsán jelentős pénzügyi 

fejlesztési forrás biztosított a Zöld Híd program területére. 

A pályázat konzorciumi formába nyújtható be, mely konzorciumot a Nemzeti Fejlesztési 

Programirodával kell megkötni. 

 

A szükséges további fejlesztések (melyek nem a jelenlegi regionális hulladékgazdálkodási 

projekt pótlására vonatkoznak) végrehajtásának érdekében a megküldött dokumentumok 

alapján konzorciumi szerződést kell kötni, és az NHKV Zrt-vel egyeztetett műszaki tartalom 

mellett a fejlesztési programot el kell indítani. 

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy intézkedjen a szakmai program előkészítéséről, 

annak megküldéséről az NHKV Zrt. részére, továbbá a konzorciumi szerződés megkötéséről a 

Nemzeti Fejlesztési Programirodával, továbbá intézkedjen a pályázati folyamathoz szükséges 

egyéb dokumentumok kiadásáról.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György, elnök 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
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22/2016 (XI.24.) számú határozat a Zöld Híd Program regionális szintű üzemeltetésének 

átalakításáról, figyelemmel a hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett országos 

szintű változásokra  

 

A Társulási Tanács megállapítja, hogy az elmúlt időszakban végbement jogszabály változások 

okán az önkormányzati társulás, mint a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kizárólagos 

tulajdonosa, szakmai kompetenciáinak jelentős részét elveszítette. Ezzel párhuzamosan 

megszűnt a közvetlen lakossági finanszírozási lehetőség is, miközben a kötelezően ellátandó 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat megmaradt. 

Az említett változások mellett egyenlőtlenség alakult ki a felelősségi viszonyokban a Magyar 

Állam, az általa létrehozott szervezetek, a települési önkormányzatok, valamint az 

önkormányzati társulás között.  

A Társulási tanács megállapítja, hogy a jelen helyzet nem fenntartható, túlzott felelősséget 

hárít az önkormányzatokra, nehezíti a jogszabályokkal előírt állami, önkormányzati 

együttműködést, nem biztosítja a felelősségi viszonyoknak megfelelő finanszírozási 

biztonságot, így az alábbi döntéseket hozza: 

a) Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Magyar Állam 

képviselőjével (NHKV Zrt.) olyan gazdasági társasági együttműködési forma létrehozásáról, 

amelyben érvényesül a közös fenntartói felelősség elve és az alábbi szempontok: 

1) nem sérül a regionális fejlesztési pályázat további fenntarthatósága 

2) nem csökken a települések hulladékgazdálkodási ellátási színvonala 

3) nem sérülnek a munkavállalói jogok, a munkavállalók megőrzik a ZHR Nkft.-nél megszerzett 

munkaidejükhöz, munkakörükhöz kapcsolódó előnyeiket, juttatásaikat. 

4) megmarad az önkormányzati társulás többségi befolyása, melynek keretén belül külön 

rendelkezés születik a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) az állam és az 

önkormányzati társulás esetleges vitarendezésének módjáról. 

b) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy folytassa le azokat a tárgyalásokat, melyeket az 

NHKV Zrt. kezdeményezett az Önkormányzati Tárulás többségi tulajdonában lévő  

Börzsöny Cserhát Kft. üzemeltetői, közszolgáltatói pozícióba helyezése érdekében. 

c) Amennyiben a tárgyalások eredményeként az e határozatban foglalt feni alapelvek teljesülnek, 

felhatalmazza az elnököt, hogy: 

- mint többségi tulajdonos, lemondjon a BCS Kft. kisebbségi tulajdon részének megszerzéséről a 

Magyar Állam, vagy a képviseletében eljáró, kijelölt szerv javára, a kisebbségi tulajdonos FCC 

csoporttal a szükséges tárgyalásokat lefolytassa 

- intézkedjen a jelenlegi ügyvezető felmentéséről és új ügyvezető kinevezéséről 

- intézkedjen a gazdasági társaság non profit gazdasági társasággá történő átalakításáról 

- a leendő kisebbségi tulajdonossal egyetértésben intézkedjen a gazdasági társaságnál felállítandó 

felügyelő bizottságról 

- a leendő tulajdonossal egyetértésben intézkedjen a gazdasági társaság új szervezeti és működési 

szabályzatának elkészítéséről 
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- intézkedjen az átmenti szabályokat is rögzítő közszolgáltatási és üzemeltetési  szerződés 

megkötéséről 

- intézkedjen arról, hogy a közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében, adósság rendezés 

jogcímén az önkormányzati társuláshoz kerülő közszolgáltatói vagyon az új gazdasági társaság 

rendelkezésére álljon. 

d) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a Zöld Híd Régió Nkft., Raiffeisen 

Bank Zrt. felé fennálló tartozását, melyet a közszolgáltató hulladékbegyűjtő, szállító járművek 

vásárlására vett fel, a teljes összeg tekintetében (27.197.000,- forint) átvállalja, az ezzel 

kapcsolatos szerződést aláírja. 

 

e) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a regionális hulladékgazdálkodási 

program azon vagyonelemeit, amelyek az Önkormányzati Társulás határain belüli 

közszolgáltatás fenntartásához, színvonalának emeléséhez szükségesek, de az adott feladatot 

más, NHKV ZRt. által kiadott minősítéssel rendelkező közszolgáltató végzi, ideiglenes 

jelleggel, a vagyon állapotát rögzítő, állagmegóvására garanciát nyújtó írásos megállapodás 

mellett használatba adja. 

 

f) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a későbbi pályázati fejlesztési források 

realizálása során az önkormányzati társulás tulajdonába kerülő azon vagyonelemeket, 

amelyek az Önkormányzati Társulás határain belüli közszolgáltatás fenntartásához, 

színvonalának emeléséhez szükségesek, de az adott feladatot más, NHKV ZRt. által kiadott 

minősítéssel rendelkező közszolgáltató, vagy a társulás közszolgáltatójának alvállalkozója 

végzi, ideiglenes jelleggel, a vagyon állapotát rögzítő, állagmegóvására garanciát nyújtó 

írásos megállapodás mellett használatba adja. 

 

g) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a ZHR Nkft., valamint a BCS Kft. 

esetleges átalakulásával kapcsolatos, e határozatnak mindenben megfelelő folyamat 

koordinálására, felügyeletére az NHKV Zrt-vel egyetértésben válságmenedzsert nevezzen ki. 

A válságmenedzser az átalakulási folyamat befejezéséig, de legfeljebb 6 hónapig 

foglalkoztatható az Önkormányzati Társulás keretein belül. Bérezésére az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

 

h) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy abban az esetben, ha BCS Kft. NHKV 

Zrt. által kezdeményezett átalakítása akadályba ütközik, a jelen határozatban foglalt 

alapelveknek mindenben megfelelő, új, közös gazdasági társaság alapításával kapcsolatos 

intézkedéseket megtegye. 

 

i) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer 

országos szintű átszervezése során előálló olyan szakmailag indokolt helyzetek esetében, 

amelyek önkormányzati társulási kötelezettséget, ezzel összefüggésben tagönkormányzati 

kötelezettséget érintenek, a tagi kötelezettségek alól, rendkívül indokolt esetben felmentvényt 

adjon. 
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A felmentvény nem lehet visszamenőleges hatályú és nem vonatkozhat az önkormányzati 

társulás területi egységének megbontására. A felmentvény nem vonatkozhat az egyéb tagi 

kötelezettségek (tagdíj fizetés, fejlesztési önrész fizetés stb.) alóli mentességre sem. 

 

j) A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy intézkedjen az önkormányzati társulás 

munkaszervezetének átalakításáról, az alábbiak szerint: 

Az önkormányzati társulás munkaszervezetéhez kerülnek az oktatási referensek, az oktatással 

kapcsolatos anyagok és eszközök, a regionális szintű PR és tájékoztató tevékenység, mely 

tevékenységek finanszírozása az önkormányzati társulásnak fizetendő bérleti díjakon 

keresztül történik.  

 

k) A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy legkésőbb 2017. március 31 – ig, egyeztetve a 

tevékenységet finanszírozó NHKV Zrt- vel, dolgozza át a korábban elfogadott belső 

kompenzációs rendszer annak érdekében, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez 

földterülettel, egyéb ingatlanokkal, egyéb javakkal hozzájáruló önkormányzatok a szakmailag 

és piacilag indokolható forrásaikhoz hozzájussanak. Az egyeztetett javaslatot terjessze a 

Társulási Tanács elé. 

l) A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása 

érdekében teendő intézkedéseiről közvetlenül és folyamatosan tájékoztassa az elnökséget, az 

Önkormányzati Társulás Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottságát, valamint az 

extraneten keresztül a tagönkormányzatokat. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György, elnök 

 

jelen vannak: 76  fő 

Szavazás: 76 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 


