
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 31-én 
7:45 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester (késve érkezett) 
 Benedek Csaba képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan volt távol:  
 Dányi Tibor képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
 

* * *  
 
 

Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan 
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
35/2017. (III. 31.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. március 31-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsának összehívása iránti indítvány 
előterjesztése tárgyában 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
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* * * 
 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI 
SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 
TANÁCSÁNAK ÖSSZEHÍVÁSA IRÁNTI INDÍTVÁNY EL ŐTERJESZTÉSE 
TÁRGYÁBAN  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy Hatvan város polgármesterétől érkezett egy levél, amelyben tudomásukra 
hozza, hogy felvette a kapcsolatot a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. vezetőjével. A Kft. vezetője az NHKV Zrt. 
döntésével kapcsolatban fellebbezéssel fog élni, mert a cég megfelelően működik és 
rendelkezik minden feltétellel, amellyel továbbra is működtetni tudják a Kft.-t. Álláspontja 
szerint a megfelelőségi vélemény visszavonása a társaság vonatkozásában nem indokolt, 
ezért kérni fogja a döntés felülvizsgálatát. 
Ettől függetlenül a megfelelőségi vélemény visszavonása azt jelenti, hogy az 
önkormányzatoknak 30 napon belül gondoskodniuk kell egy új közszolgáltatóról, aki ezt a 
feladatot ellátja.  
Heréd Község Önkormányzata lett kijelölve, hogy elindítsa ezt az előterjesztést, ami most itt 
van előttük. A térség polgármesterei kezdeményezték Hatvan város polgármesterénél, hogy 
hívja össze a társulást azokkal a napirendi pontokkal, amik ebben az előterjesztésben 
szerepelnek. 
Ha a szolgáltató mégis megkapja az engedélyt és továbbra is szolgáltathat, akkor nincs 
semmi gond, de el kell indítani a folyamatot, mivel pörög a 30 nap. 
A határozati javaslat szerint kezdeményezik a Társulási Tanács összehívását. 
 

(Bóna Róbert alpolgármester bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 6.) 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
36/2017. (III. 31.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat  – mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja – Képvisel ő-testülete 
felhatalmazza és felhívja a polgármestert  – mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsának tagját – arra, hogy 
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környez etvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felel ősségű Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási t evékenység 
minősítésér ől szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti min ősítésének visszavonására 
tekintettel  – településünk hulladékgazdálkodási feladatainak folyamatos ellátása érdekében 
– haladéktalanul  
a) kezdeményezze a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdá lkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsának összehívását az alábbi napirendi 
pontokkal: 
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1. A Társulás Tanács elnökének a visszahívása és új  elnök választása. 
2. A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Körn yezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társasággal kötött vagyonkezelési szerz ődés 
azonnali hatályú felmondása. 

3. Döntés a Társulásra átruházott önkormányzati fel adat- és hatáskörök tekintetében 
új vagyonkezelési szerz ődés megkötésével kapcsolatos intézkedésekr ől. 

 
b) a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község i Önkormányzat képviseletében 
eljárjon, és szavazati jogát az a) pont szerinti ha tározatnak megfelel ően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : a) pont: a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul 
  b) pont: a Társulási Tanács soron következő tanácsülésén 
F e l e l ő s  : polgármester 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


