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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulási Tanácsa 2013. október 8-án tartott tanács 
ülésén, valamint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HHG Kft.) 2013. 
december 5-én tartott taggyűlésén tárgyalta a Hajdúböszörmény, Czégény út mellett üzemelő hulladéklerakó 
telep további bővítésének lehetőségét. A HHG Kft. javasolta, hogy a bővítés a jelenlegi telep északkeleti 
részén valósuljon meg (lásd a mellékelt helyszínrajzon). A megvásárlásra kerülő ingatlan a 
Hajdúböszörmény 01329/3 hrsz.-on van nyilvántartva, 6 ha 2250 m2 területtel. Az ingatlan vételára 14 MFt, 
mely vételár összegét, valamint az ingatlan művelés alóli kivonásának költségét a HHG Kft. finanszírozza. 
 
Az üléseken döntés született arról, hogy a hulladéklerakó telep későbbi bővítéséhez a fenti területet az 
alapító 15 önkormányzat vásárolja meg és a tulajdonjog olyan arányban kerüljön bejegyzésre, amilyen 
arányban a társulás tagjai szavazati joggal rendelkeznek. Polgár Város Önkormányzata a társulási tanácsban 
6,35 %-al rendelkezik a lakosságszám arányában. 
 
Az adásvételi szerződés elkészült 2014. április 30-án, mely aláírásra került az Önkormányzatok 
képviselőinek részéről. Az adásvételi szerződést a földhivatalhoz benyújtották, azonban a bejegyzéshez 
szükséges a Képviselő-testület jóváhagyó határozata. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 
24/2008.(XII.01.) rendelet 6. § (4) bekezdése alapján ingyenes vagyonszerzés esetében a Képviselő-testület 
döntése szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Polgár, 2014. május 20. 
 
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Tóth József 

polgármester 
 
  



 
Határozati javaslat 

…/2014. (V.29.) sz. határozat 
 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Hajdúböszörményi 
Regionális Hulladéklerakó Telep telephely bővítéséhez” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a hajdúböszörményi 01329/4 hrsz.-ú 
hulladékkezelő telep bővítése céljából a Hajdúböszörmény, 01329/3 hrsz.-ú, 6 ha 2250 m2 területű 
erdő és szántó művelési ágú ingatlan 635/10000 tulajdoni illetőségének megvásárlásával azzal, hogy 
a teljes ingatlan vételárának összegét, valamint az ingatlan művelés alóli kivonásának költségét a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. finanszírozza. 
 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező adásvételi 
szerződést jóváhagyja. 
 

Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Tóth József polgármester 


