VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
2014. június 18-án 7.45 órakor tartott
rendkívüli testületi ülésénekjegyzőkönyve

MUTATÓ
RENDELETEK:

6/2014. (VI.19.) számú rendelete:

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

HATÁROZATOK:

43/2014.(VI.18). számú határozata:

Napirendi pontok elfogadása

44/2014.(VI.18). számú határozata:

Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
Közszolgáltatói
Hulladék-gazdálkodási
Tervének(2014-2016)jóváhagyása

Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 18-én 7,45
órakor tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Máté Mária
Mészáros Gábor képviselő, Szira Józsefképviselő, dr. FilipszAndrea jegyző.

képviselő,

Igazoltan távol van: Pál Tibor képviselő, Tusor László

képviselő

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a
ülés határozatképes, a megválasztott 6 képviselőből 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Filipsz Andrea jegyzőt, illetve a soron következő
jegyzőkönyv hitelesítőnek Bogács Attila és Mészáros Gábor képviselőt.

képviselő-testületi

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.
Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli testületi ülés napirendi pontját.

NAPIRENDI PONTOK:
1./ A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

2.1 Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervének
jóváhagyása.

Sziráki Szilárd polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület- a polgármester javaslatával egyetértve- 5 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- testület
43/20 14.(VI.18.)). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja
Határidő:
Felelős:

l

azonnal
polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat
hulladékgazdálkodási tervének érvényessége
lejárt, újat kellett készíteni. A
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-a alapján a település rendezési
tervével összhangban, a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokat és feladatokat
figyelembe véve elkészült az új helyi hulladékgazdálkodási terv, amelyről rendelet kell
alkotnia az önkormányzat.
Közli, hogy amennyiben nincs hozzászólás, a
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.

képviselő-testület,

ha a rendelettervezetet

A képviselő-testület- a polgármester javaslatával egyetértve- 4 igen szavazattal O ellenében
az alábbi rendeletet alkotja:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (Vll8 számú rendelete a
helyi hulladékgazdálkodási tervről.

2.1 Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervének
jóváhagyása.
Sziráki Szilárd polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi hulladékgazdálkodási
terv megalkotása után, a Polgármesteri hivatal közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét is
jóvá kell hagynia a testületnek. 2014. július l. napjától jogszabály írja elő, hogy a Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítő engedélye szükséges a hulladékgazdálkodási
tevékenység végzés~hez. A polgármesteri hivatal a közszolgáltatói hulladé_kgazdálkodási terv
készítésénél figyelemmel volt a most elfogadott helyi hulladékgazdálkodási tervben leírtakra.
Kéri, hogy amennyiben nincs hozzászólás, a képviselő-testület, ha egyetért a határozati
javaslat elfogadásával, azt kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület- a polgármester javaslatával egyetértve- 5 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- testület
44/20 14.(VI.18.)). számú határozata:
A képviselőtestület a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény alapján a Valkó Nagyközségi
Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatói Hulladék
gazdálkodási Tervét (2014-2016) jóváhagyja.
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Sziráki Szilárd polgármester mindenkinek megköszöni a konstruktív részvételt, és az ülést
bezárja.

Kmf.

Jegyzőkönyv hitel]~

Mészáros Gábor
képviselő
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Bog

képviselő

