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Készü]_t: Sály Község önkormányzatának Képviselő-Eestú]-ete 2017. május 3]--én
15,00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaEának tanácskozó terme.

.Telen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Ernődi Sándor alpolgármester,
Farkas Zol-Lán, Hőcza,fózsef , képvíselők.

Meghívottak: Dr. Mo]-nár Sándor jeqyző

Dr. Mofnár Sándor jeqyző a rendkivü]i üfésen részt venni nem tudott.

Távo1 maradtak: Farkas István. Szabő Valéria és Vetró Márta képviseJ-ők.

Fekete ,Jánosné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. A
rendkívüli üIésre szoros határidő tartása miatt ke]-]-ett sort keriteni.
Megáltapította, hogy az ü}és határozaLképes, az ülést megnyitotta.

Jeqyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző távo]_]-étében: Viziné Bók Éva

Jegyzőkönyvhite]_esitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Hócza .Tózsef
képviselőt kérte fel.

Fekete ,fánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra kerüfő javasolt
napirendet.

;üA\IASoLTNAPIREND

1.) Hulladékgazdá]-kodási közszolgáltatási szerződés felmondása.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester

2.) Mezőkövesdi Huf]-adékgazdáJkodási Önkormányzati Társu]_ás
]-étrehozása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
el a napírendi javaslatot, )eqyzőkőnyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-testü]-eE egyhangúlag elfogadt,a
a napirendet, va]_amint a j egyzőkönywezető és
jegyzókönyvhitelesítők személyére tett javas]_atot.

Elfogadásra kerü]-E napirendi pont,ok:



Napirend tárgyalása

1. ) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás i szerződés felmondása.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester

2.) Mezőkövesdi Hu]_fadékqazdá7kodási Önkornányzati Társufás
fétrehozása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármester: az irásos előterjesztést a képviselők
rrregkapták. Szóbeli kie9észítésként tá j ékoztatta a képvise]_Ő-testÜletet,
hogy a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása terÜ}etén, mint az

előterjesztésbő1 ís kitűnt változások várhatók. A hulladékqazdá]_kodási
feladatok, a törvényi változások és szükséges 1épések megtét,elének

koordináfását kistérségi színten Dr. Fekete Zoltán MezőkÖvesd Város
Polgármestere 1átja el.

Első lépésként szükséges a kőzszolgáltatási szerződés felmondása az NHSZ

Tisza Nonprof it Kft-vel .

Majd második lépcsőben dönteniük ke]_f a Mezőkövesdi Hulladék9azdáfkodási
önkormányzati Társulás létrehozásáról t a Társutási Megállapodás
jóváhagyásáról és a kapcsolódó döntések meghozataláról,

Várja a kérdéseket, hozzászőlásokat.

Hócza József képvisefő: oda kefl figyelniük, ha kilépnek az előző
hulladékgazdálkodási társulásból a résztulajdoni hányadra,
vagyonfelos ztásra .

Emődi Sándor alpo]_gármester: a Tiszafüredi Hulladékgazdálkodási Társulás
vagyonának felosztására, az elszámolásra fokozott figyelmet ke11 fordítani.
Nem volt egyértelmű. hogy a törvényi vá]-tozássa]- összefÜggésben milyen
anyagi köte]_ezettségek terhefik majd az önkormányzaLot. Az elŐterjesztés
mellékletében csak a Lulajdoni/vagyoni lnárryad/szavazati arány szerepe1,
mely Sály település tekintetében 5,33 Z, de forintálisan nem kerÜ]-t
megállapításra a fizetési köte}ezettsé9, csak következtetni tudnak a

lakos ságs zám arányában.

Fekete ,fánosné polgármester: mint említette josi képviselŐ koordinálja a

törvényi változásokbó]- eredő hulladékgazdáfkodás i feladatokat.
Természetesen a hulladékgazdálkodási társulásbó1 valÓ kilépés esetleges
jogkövetkezményei először feImérésre kerülnek, az esetleges követeféseket,
fennáfló tartozást tekintve és a vagyon fe]-osztására vonatkozóan is.

Hócza József képviselő: a határozati javaslatban 100.000 Ft-os üzleLrész
meqszerzésérőf van sző, melyet a társufás megszerez, településenként ninCS
megbontva.



Fekete Jánosné polgármester: a ]_OO. OOO Ft-os üzleXrész megszerzésére
vonatkozóan meglátása szerint, a határozati javaslatbÓ1 az érte]_mezhetŐ,

hogy ezL az összeget a társuft települések, (rg kistérségi telePÜlés)
fizetik meg a 9esztor önkormányzatnak 1é]-ekszám arányosan. Véleménye

szerint mindenképpen megnyugtató, hogy a hulladékgazdátkodási feladatokból
eredő vá]_tozások kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása MezőkÖvesd Város
Önkormányzata koordinálásában bonyoJ_ódik, s kihangsűlyozza, hogy

körü]_tekintően járnak eI az ügyben.

Fekete Jánosné polgármester: kérte, dönt,senek arról, hogy az

előterjesztésnek megfelelően a hufIadékgazdálkodási szerződést felmondják
az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel

A képviselő_testület 4 igen, 0 nem szavazaLLal,0 tartózkodássa1 az alábbí
haLározaLot hozta:

SáIy Község Önkormányzata képviselő-testületének

L66/20L7. (\/. 31. ) sz. határozaEai

Tárgy: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
fe]-mondásáró1

Sály Község ÖnkormányzaLa Képviselő-tesLü]_ete az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft. -vef 201,4. júníus 30. napján megkötött
kózszolgáftatási szerződésL 201--1. június 01. napjáva1 a

törvényi előírásoknak vafó megfelelés okán felmondja. A
felmondás időtartama új hulladékgazdálkodás í
közszolgáftatási szerződés hatálybalépése napjáig tart, de
a hul]-adékról szőLő 201,2. évi CLXXXV. törvény rendefkezése
alapján legfeljebb 6 hónap,

2. A Képviselő-testüfet
hulladékgazdálkodási
f e]-mondására.

fe]-hatalmazza a polgármestert a
közszolqáltatás i szerződés

Felel.Ős: Fekete .Tánosné polgármester

Határidő: folyamatos

Fekete Jánosné polgármesLer: javasolta a határozaEEaL valÓ dÖntés
meghozatalát a Mezőkövesdi ltulladékgazdáfkodási Önkormányzati Társulás
IétrehozásáróI, a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról és a kapcsolÓdó
döntések meghozataláről- .

A képvísefő-testület a igen, 0 nem szavazaltaI,0 tartózkodássaf az alábbi
haLározaLot hozta:



SáJ-y Község Önkormányzata képviselő-testületének

L67 /2oL7 . (v.3t.| sz. ha|-erozaEa:.

Tárgy,: a Mezőkövesdi Hulladékgazdá]_kodási ÖnkormányzaLi
Társu]_ás |-éErehozásáról, a Társulási Megállapodás

jőváhagyásáról és a kapcsolódó döntések meghozataláről

Sály Község Önkormányzatának KépviseJ-ő-testülete az
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot
hozza, ,

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy SáIy Község
Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzaLairől szőlő
2o!1. évi CLXXXTX. törvény 88. § (1) bekezdése alapján
Mezőkövesd székhellyel létrehozza a Mezőkövesdi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 2ot"t. júníus
15. napjával, a jelen haLározaE melléklete szerinti
Társulási Megállapodás megkötéséve1 .

2. A Képviselő-testü]-et a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tárgyában, jelen haLározaL
melfék]_etéL képező Társulási Megállapodást jóváhagyja.

3, A Képviselő-tesLület felhatalmazza a Polgármestert a
határozat mellék]_etét képező Társulási Megállapodás
aláírására.

4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a

Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a

hu1 1 adékgazdá]-kodás i kőzszolgá]-tatás megszervezése
érdekében, az előterjesztésben ismertetésre került újonnan
1étrejovő regionális közszolgáltatóval kössön
kózszolqáltatási s zerződésL .

5. A Képviselő-testület felkéri a

Mezőkövesdí Hulladékgazdá]-kodási
rársulási Tanácsának ü]ésén jelen
szerint szavazzon.

6. A Képvise]_ő-testü]-et egyetért azzal, hogy amennyiben a

MiReHuKöz Miskolci Regionális HuIladékgazdá]-kodási
Közszol-gáltató Nonprofit Korlátolt Felelőssé9ú Társaság
(székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1. adószám: 24616658-
2-05, céqleqyzékszám: 05 09 026023 ) leq,főbb szerve a

Társaság törzstőkéjének felemeléséhez hozzájárul, akkor a
Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
MiReHuKöz Nonprofit Kft-ben ]-00.000, - Ft névértékű
izleLrészL szerezzeTl 100.000,- Ft azaz százezer forint
megfizetése e]_fenében. A ]-00.000, - Ft megfizetését a
Társulás tagjai lakosságarányosan teljesítik.

Polgármestert, hogy a
Önkormányzati Társulás
haLározatban foglaltak



1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a

Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási önkormányzatí Társulás
Társulási Tanácsának ülésén jelen határozatban foglaltak
szerint szavazzoíL.

Fefefős: FekeLe Jánosné polgármester

Határidő: azonna]- és folyamatos

Fekete Jánosné polgármester: a nyílt ülést ]-5 Óra 30 perckor berekesztette.

K.m. f .

Dr. Mo]-nár Sándor

üu*/
j egyzőkönyvvezeLő

j egy zőkönyvhitele s ít ő k

1egYző Nid\-J &Jt-
távollétében: Viziné Bók Éva


