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Megjelentek a mellékeltjelenléti ív szerint 

Megjelent 
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, 

Pintér László, Kovács Sándor, Várkonyi Zsigmondné 
önkormányzati képviselő 

Megyeri László aljegyző 

Meghívottak: 

Jegyzőkönyvvezető: Hanyecz Adrienn 
Ülés időtartama: 09:00-09:10 

(Polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, aljegyző 

urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 5 fős testületből jelen van 5 fő. 

Jegyzőkönyvvezető: Hanyecz Adrienn 

Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolta Kovács Sándor képviselőt kijelölni. 

Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

1 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Sándor képviselőtjelöli ki. 

Határidő: azonnal 

2 



(Polgármester) Javasolta, hogy az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadják el: 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő testületének 105/2016. (X.10.) 
Hunya Kt. határozatának hatályon kívül helyezése, DAREH Önkormányzati 
Társulás Taggyűlése által hozott 16/2016. (IX.21.) Tgy. határozat 
megtárgyalása 

Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

1. 

Hunya Község Képviselő-testülete 
107 /2016. (X. 14.} Hunya Kt. határozata 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 105/2016. (X.10.) 
Hunya Kt. határozatának hatályon kívül helyezése, DAREH Önkormányzati 
Társulás Taggyűlése által hozott 16/2016. (IX.21.) Tgy. határozat 
megtárgyalása 

Határidő: azonnal 

Szóbeli előterjesztés 

(Polgármester) Elmondta, a DAREH Önkormányzati Társulás 
Taggyűlése a 2016. szeptember 21. napján tartott ülésén a 16/2016. (IX.21.) TGy. 
határozatában elfogadta a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére és a 
dijpolitikára vonatkozó koncepciót. A Taggyűlés határozatában felkérte a 
tagönkormányzatokat, hogy a soron következő ülésükön a módosított koncepciót 
fogadják el, valamint a szükséges nyilatkozatot tegyék meg 2016. október 15. 
napjáig. Hunya Község Önkormányzata a DAREH együttműködésben a kezdettől 



fogva részt vett és vesz a mai napig. Önkormányzatunk már az együttműködés elején 
olyan módon foglalt állást, hogy a hulladéklerakónk rekultivációjában kíván 
együttműködni a DAREH tagjaival és erre vonatkozóan a pályázat 1. ütemében 
vettünk részt. Az Önkormányzat további kötelezettséget nem kíván vállalni, 
javasolja a 105/2016. (X.10.) Hunya Kt. határozat hatályon kívül helyezését. 
Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztett javaslatra vonatkozó kérdés, egyéb 
javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg első döntésüket. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: S fő. 

A képviselő-testület egyhangú, S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Hunya Község Képviselő-testülete 
108/2016. (X. 14.) Hunya Kt. határozata 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 105/2016. (X.10.) 
Hunya Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Hegedüs Roland (Polgármester) Az Önkormányzat a DAREH Önkormányzati Társulás 
által szervezett KEOP-7.1.1.1/2F/09-11-2012-0007 kódszámú projekt II. ütemében 
nem vett részt így az önkormányzat a pályázattal kapcsolatosan kötelezettséget sem 
vállal. 

Javasolja az alábbi döntési javaslat elfogadását: 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a DAREH 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése által hozott 16/2016. (IX.21.) Tgy. határozatot 
nem hagyja jóvá. 
Az Önkormányzat KEOP-7.1.1.1/2F/09-11-2012-0007 kódszámú projekt II. ütemében 
nem vett részt így az Önkormányzat a pályázattal kapcsolatosan kötelezettséget nem 
vállal. 

Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt felkérte a képviselőket hozzák meg második döntésüket. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

1 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése által hozott 16/2016. (IX.21.) 
T gy. határozatot nem hagyja jóvá. 

2. 



Az Önkormányzat KEOP-7.1.1.1/2F/09-11-2012-0007 kódszámú projekt II. 
ütemében nem vett részt, így az Önkormányzat a pályázattal 
kapcsolatosan kötelezettséget nem vállal. 

Határidő: azonnal 

Hegedüs Roland (Polgármester) Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén 

megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést bezárta. 
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Hegedüs Roland 

( polgármester 
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Megyeri László 

aljegyző 


