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1/2018 (V.30.) számú határozat napirend elfogadásáról
A Társulási Tanács az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
Határozat:
2/2018 (V.22.) számú határozat 2017. évi pénzügyi beszámolójának és könyvvizsgálói
jelentésének elfogadásáról
A Társulási Tanács az Elnökség által jóváhagyott, a PTEB által tárgyalt és elfogadásra
ajánlott, 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt
elfogadja, azzal, hogy a tanács utasítja az elnököt, készítsen felhívást az illetékes szerveknek a
finanszírozási problémák miatt.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
Határozat:
3/2018 (V.22.) számú határozat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
A Társulás Tanács az Elnökség és a PTEB támogató javaslata mellett az Önkormányzati
Társulás 2018. évi költségvetését 3.803.044,- E Ft-. összegben, a beterjesztett formában
elfogadja
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
Határozat:
4/2018 (V.30.) számú határozat Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
A Társulási Tanács a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a beterjesztett formában
elfogadja.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
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Határozat:
5/2018 (V.30.) számú határozat a közszolgáltató hitelfelvételével kapcsolatos állásfoglalás
elfogadásáról
A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kialakult helyzet ügyében sem a Tanács, sem pedig
az egyes tagönkormányzatoknak nincs felróható magatartása. Hitel felvételét - ha más forrás
nem áll rendelkezésre -, szükségesnek ítéli, de sem Társulási szintű, sem települési szintű
kezességet nem tud vállalni. A Társulási Tanács felkéri az NHKV Zrt.-t, hogy hitel felvétele
ügyében intézkedjen olyan garancia, kezesség (pl. állami garancia) biztosításáról, melyet a
számlavezető pénzintézet, vagy más hitelintézet el tud fogadni.
jelen vannak: 79 fő
Szavazás: 79 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
6/2018 (XII.01) sz. határozat jegyzőkönyv vezető elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács elfogadja Nagy Kornéliát a jegyzőkönyv vezetőjének.
jelenlévő: 91 fő
többségi elfogadás
7/2018 (XII.01) sz. határozat jegyzőkönyv hitelesítő tárgyban
A Társulási Tanács elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Hertel László, Sződ és Sziráki
Szilárd Valkó polgármesterét.
jelenlévő: 91 fő
többségi elfogadás
Javaslatot tesz a számlálóbizottság tagjaira:
1. Lucza Gergely – vállalja – Látható többség elfogadja
2. Kovács István Letkés – vállalja – Látható többség elfogadja
A 3. bizottsági tagra 3 jelölt van, a jelölteket szavazásra bocsájtja.
1. Paulovics Géza Mogyoród – vállalja – 52 szavazat
2. Ferencz Györgyi – látható kisebbség
3. Franka Tibort helyettesítő személy – vállalja – 17 szavazat.
A 3. számlálóbizottsági tag Paulovics Géza.
Mindenki egyetért a három személlyel.
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8/2018 (XII.01.) sz. határozat szavazatszámláló bizottság személyi összetételének
elfogadása tárgyban
A Társulási Tanács elfogadja a szavazatszámláló bizottság felállítását és személyi
összetételét: Lucza Gergely (Szokolya), Kovács István (Letkés) és Paulovics Géza
(Mogyoród)
jelenlévő: 91 fő
többségi elfogadás
9/2018 (XII.01.) sz. határozat elnök megválasztása tárgyban
A társulás úgy dönt, hogy Dr. Gémesi György elnök 2018.11.05-ei lemondását tekintettel a
2011/189 önkormányzati törvény 95. § paragrafusa, a társulási megállapodás V/14 és V/17,
valamint az SZMSZ V/12 pontja értelmében, a társulás elnökének a társulási jelöltek tagjai
közül Fördős Attila polgármester urat megválasztotta.
jelenlévő: 91 fő
többségi elfogadás
10/2018 (XII.01.) sz. határozat átadás-átvétel megtörténése tárgyban
A Társulás úgy dönt, hogy dr. Gémesi György ügyvezető elnök a társulási tanács, az
elnökség, a pénzügy és törvényesség bizottság, valamint a munkaszervezet valamennyi
dokumentumát büntetőjogi felelősség tudatában tételes átadás-átvétel jegyzőkönnyvel az új
elnöknek átadja 2018.12.31-ig.
A társulási tanács utasítja a munkaszervezetet, hogy az új elnök megválasztásával kapcsolatos
technikai és adminisztrációs feladatokat lássa el a megfelelő szervek felé 2018.12.31.-ig.
jelenlévő: 91 fő
többségi elfogadás
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