JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 13.-án
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Csontos Sándor
Koszorus Sándor
Kiss Józsefné
Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Az ülés összehívására telefonon keresztül került sor, melyet a
napirendben történő mihamarabbi döntéshozatal indokolt.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzatának a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendet megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Csontos Sándor és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzatának a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékleve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Mint ismeretes, a településen megtörtént a szilárd hulladék lerakó rekultivációja. Ennek következtében
a szilárd hulladék lerakó telep megszüntetésre került. A hulladék lerakó környékén több helyen maradt
nagyobb mennyiségű beton törmelék, valamint háztartási hulladék, amely problémát jelent az
önkormányzatnak és környezetvédelmi szempontból is aggályos. Az Önkormányzat e hulladék
megsemmisítését, illetve elszállítását saját költségvetéséből megoldani nem tudja, ezért pályázati
forrást kell igénybe venni. Többszöri tárgyalás eredménye képpen csatlakoznunk kell a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulási megállapodáshoz, hogy a településen található
hulladék rekultivációjának második ütemét a társulás bonyolítsa le a KEOP-2009-2.3.0 jelzőszámú „A
települési szilárd hulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
elnevezésű pályázat keretén belül.
Jelenlévők az elhangzottakkal egyetértenek és a képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi határozatát:

86/2015. (X.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a társulás céljait,
tevékenységét és a társulási megállapodásban foglaltakat, kinyilatkozza, hogy csatlakozni
kíván a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz.
Nyíracsád Község Önkormányzata nevében kérvényezem, hogy a településen található
hulladék lerakó rekultivációjának második ütemét (egy esetben a rekultivációját) a társulás
bonyolítsa le a KEOP-2009-2.3.0. jelzőszámú „A települési szilárd hulladék lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű pályázat keretén belül, és
amennyiben szükséges, az Európai Unió által biztosított forrásra a ráemelést megkérni
szíveskedjenek. Mint tagjelölt feltétel nélkül vállaljuk, hogy a társulási megállapodás 21.
pontjában megfogalmazott közös feladatokkal és célokkal egyetértünk, azok teljesítésében
aktívan részt veszünk.
Kérem, hogy a projekt sikeres és mielőbbi megvalósítása érdekében a szükséges feltételes
közbeszerzési eljárás lebonyolítását mielőbb megkezdeni szíveskedjenek, melyhez a
csatlakozni kívánt önkormányzat minden szüksége segítséget rendelkezésre bocsát.
Nyíracsád község Önkormányzata lakosságszám arányosan készpénzzel járul hozzá a társulás
vagyonához, melyet legkésőbb a társulási megállapodás aláírását követő egy hónapon belül a
társulás rendelkezésére bocsátja.
Nyíracsád Községi önkormányzat Képviselő-testülete a csatlakozásról szóló határozatát 2015.
október 13.-án hozta meg.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, a társulási megállapodás aláírására, valamint a
településen található hulladéklerakó rekultivációjának pályázati benyújtására és a
lakosságszám arányosan megállapított társulási vagyon átutalására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
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