
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 

július 26-án megtartott rendkívüli ülésről. 

 

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester és 5 fő települési képviselő 

 

Kovács Imre üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

azt megnyitja. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 

 

1. Napirend: Kelet – Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

való csatlakozás 

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester 

 

 

 

1. Napirend: Kelet – Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

való csatlakozás 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 69/2012. (VI.26.) 

határozatában csatlakozási szándékát fejezte ki a Kelet-Nógárd Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz és kérte a döntéshozatalhoz szükséges 

dokumentumok megküldését. 

Salgótarján Város Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda megküldte a 

csatlakozási kérelem alátámasztására szolgáló, a képviselő-testület által 

elfogandó határozatmintát és a már jogi személyiségűvé alakult társulás 

Társulási megállapodását .(I. sz. melléklet) 

 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   70/2012.(VII.26.) határozata 

 

1. Ludányhalászi Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

tagként kíván csatlakozni, a Társulás céljaival egyetért, a Társulás 

által megvalósítandó a KEOP-7.1.1.1./09-11-2011-001 pályázat 

előkészítésében és megvalósításában társulási tagként részt kíván 

venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 



csatlakozási kérelem Társulási Megállapodás 18. pontjában 

foglaltaknak megfelelő benyújtására.  

 

Határidő: azonnal, a kérelem benyújtására: 2012. július 31. 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

2. Ludányhalászi Község Képviselő-testülete a Társulás 

Társulási Megállapodását a melléklet szerint elfogadja, annak 

szabályait - amennyiben a Társulás a tagfelvételi kérelmét 

befogadja - magára nézve kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza 

a polgármestert - a csatlakozó tagokra tekintettel módosított - 

Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

3. Ludányhalászi Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-

7.1.1.1./09-11-2011-001 előkészítési pályázatában vállalja a 

beruházási önerő 0,1%-ának (9 308 Ft-nak), valamint a projekthez 

kapcsolódó (visszaigénylést követően az önkormányzat részére 

visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának (16 754 Ft) megfizetését a 

csatlakozási kérelem elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 30 naptári napon belül. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester  

 

4. Ludányhalászi Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-

1.1.1./09-11 megvalósítási pályázatában vállalja a beruházási 

önerő 0,1%-ának (várhatóan 233 460 Ft-nak), valamint a 

projekthez kapcsolódó (visszaigénylést követően az 

önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának 

(várhatóan 420 229 Ft) megfizetését a pályázat szerinti 

határidőben.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

5. Ludányhalászi Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként 

vállalja a 2012. évre vetített időarányos tagdíj (10 Ft/fő/év) 



Társulás részére történő megfizetését a csatlakozási kérelem 

elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári 

napon belül 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester  

 

6. Ludányhalászi Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként 

teljes körűen vállalja a részletes megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítéséhez szükséges rá jutó esetleges tervezési és 

engedélyezési költségek megfizetését. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

 

Több kérdés észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

   

 

  Kovács Imre    Kereszti Márta 

  polgármester         jegyző 

 

 



Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i 

2012. év 7. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. július 26-án megtartott rendkívüli ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 


