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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak:

Horváth János polgármester
Usák László alpolgármester
Hajas Attila képviselő
Varga Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József körjegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel ….
fő képviselő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta.
Ezt követően szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő napirendi pontot fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Kelet Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: polgármester
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Kelet Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kelet Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás 2013. április 18-i ülésén tárgyalta a társulási megállapodás módosításról szóló előterjesztést. A
módosítás lényege, hogy az önkormányzati hatáskörök közül a társulásra ruházzák át a képviselő-testületek
egyes hatásköreiket. Ezen hatáskörök a határozati javaslatban vannak felsorolva. A tanács az előterjesztést
elfogadta és a képviselő-testületek elé javasolja terjeszteni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Társulási Megállapodás 3. számú
módosítását a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Miután a jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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39/2013.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kelet–Nógrád
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet
szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
A Képviselő-testület a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd hulladékgazdálkodási
önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a társulási cél megvalósítása érdekében az
alábbi hatásköreit:
d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben
gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása-ideértve a
háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék
elszállítását,
e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és
elszállítása,
f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi
helyen átvett hulladék elszállítása,
g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,
h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása,
ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,
j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató
kiválasztásának/kijelölésének joga,
k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára.
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014. január 1-ig
fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az
átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja
Felelős: Horváth János polgármester
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését .18.30
órakor bezárta.
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