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Határozat: 

1/2017 (IV.18.) számú határozat napirend elfogadásáról 

A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja. 

jelen vannak: 57  fő 

Szavazás: 57 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

2/2017 (IV.18.) számú határozat 2016. évi pénzügyi beszámolójának és könyvvizsgálói 

jelentésének elfogadásáról 

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

ajánlott, 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 

elfogadja. 

jelen vannak: 57  fő 

Szavazás: 56 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

3/2017 (IV.18.) számú határozat az önkormányzati társulás 2017. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

 

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

Társulás 2017. évi költségvetését 3.613.171,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában 

elfogadja. 

jelen vannak: 57  fő 

Szavazás: 56 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

4/2017 (IV.18.) számú határozat Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a beterjesztett formában 

elfogadja. 

 

jelen vannak: 57  fő 

Szavazás: 57 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
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Határozat: 

5/2017 (IV.18.) számú határozat önkormányzati társuláshoz történő csatlakozás 

elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács a az előzetes írásbeli kérelmek, valamint az önkormányzati társulás, a 

Zöld Híd B.I.G.G Nkft. és az NHKV Zrt tárgyalásai alapján szükségesnek ítéli újabb 

települések önkormányzati társulásba történő felvételét.  

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a közszolgáltatási terület NHKV Zrt. által 

jóváhagyott végeleges határain belül a tagfelvételi eljárást folytassa le a hatályos Társulási 

Megállapodás és Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint. 

 

jelen vannak: 57  fő 

Szavazás: 57 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

6/2017 (XI.22.) számú határozat napirend elfogadásáról 

A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja. 

jelen vannak: 84 fő 

Szavazás: 84 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

7/2017 (XI.22.) számú határozat az önkormányzati társulás 2017. évi költségvetés 

módosításának elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács a PTEB által tárgyalt és elfogadásra ajánlott, 2017. évi költségvetés 

módosítást elfogadja. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 82 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

8/2017 (XI.22.) számú határozat az önkormányzati társulás 2018. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács a PTEB által tárgyalt és elfogadásra ajánlott, 2018. évi költségvetési 

koncepciót a 3.803.044 E forint főösszeggel elfogadja. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 82 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
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Határozat: 

9/2017 (XI.22.) számú határozat Magyar Államkincstárnál történő bankszámlanyitás 

elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzati társulás részére, a 

KEHOP 3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekthez kapcsolódó támogatási előleg 

lehívása érdekében folyószámlát nyisson a Magyar Államkincstárnál. 

 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 84 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

10/2017 (XI.22.) számú határozat szelektív szigetek sorsának elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács a Társulás tagönkormányzatai közigazgatási területein lévő 

gyűjtőszigeteket a helyi önkormányzatok tulajdonába adja. Az erről szóló vagyonátadási 

megállapodást az önkormányzati társulás megküldi a tagönkormányzatai részére. A szigetek 

bruttó értéke a társulásnál nyilvántartott, jelenlegi könyv szerinti (amortizált) érték. Az 

önkormányzat az üveghulladék gyűjtés tekintetében a közszolgáltatóval egyeztet. 

 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 84 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

Határozat: 

11/2017 (XI.22.) számú határozat oktatási tevékenységhez kapcsolódó autóbusz vásárlás 

elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelenleg az önkormányzati társulás 

tulajdonában lévő LZV-152 forgalmi rendszámú buszt piaci áron értékesítse, helyette egy 

újabb busz vásárlását biztosítsa az oktatási tevékenység fenntartására. A pénzügyi forrást, a 

korábban a közszolgáltatónak nettó munkabér finanszírozásra elkülönített összeg fedezi, 

maximum nettó 30 millió forint és az értékesítésből származó bevétel erejéig. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 82 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás 

 

Határozat: 

12/2017 (XI.22.) számú határozat 10/2016 (IV.21.) számú határozat második részének 4. 

pontja visszavonásának elfogadásáról 

 

A Társulási Tanács a munkabérek kisebb, átmeneti finanszírozási problémáinak megoldása 

érdekében a korábbi 100 millió Ft értékű pénzügyi keretet 50 millió Ft – ra mérsékli. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 84 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
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Határozat: 

13/2017 (XI.22.) számú határozat a Zöld Híd Régió Nkft.-nél felhalmozódott követelések 

eladásáról szóló döntés elfogadása 

 

A Zöld Híd Régió NKft. a beérkezett ajánlatok alapján, tevékenységének mielőbbi lezárása 

érdekében értékesítse a lakossági kintlévőségeket. Az értékesítést a leg kedvezőbb ajánlatot 

nyújtó társasággal kell lebonyolítani. 

Az önkormányzati társulás munkaszervezete gondoskodjon az érintett önkormányzatok 

tájékoztatásáról, hogy a helyi tájékoztatás pontos és tárgyszerű legyen. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 80 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

Határozat: 

14/2017 (XI.22.) számú határozat a Zöld Híd Régió Nkft. és a Zöld Híd BIGG Nkft. 

közötti készletátadásról engedményezés elfogadása 

 

Az önkormányzati társulás Elnöksége, hozzájárul ahhoz, hogy a jogszabályokban rögzített 

közterhek megfizetése mell a ZHR Nkf-t, a külön dokumentumban rögzített készleteket a ZH 

B.I.G.G Nkft részére térítésmentesen átadja. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 82 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás 

 

Határozat: 

15/2017 (XI.22.) számú határozat a Zöld Híd BIGG Nkft. helyzetéről szóló tájékoztatás 

elfogadása 

 

A Társulási Tanács a Zöld Híd BIGG Nkft. helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

jelen vannak: 84  fő 

Szavazás: 84 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

 

 


