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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2016. február 11-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 17.00 órakor megkezdett r e n d k í v ü l i  n y í l t  testületi 

ülésén. 

Szavazati joggal jelen vannak:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János  alpolgármester 

Burján János               képviselő   

Cseh Attiláné              képviselő 

 

Igazoltan távol van:              Bártfai Ferenc             képviselő 

  

 

Meghívottként:                    Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az 

ülést megnyitotta. A rendkívüli testületi ülés megtartását a meghívóban szereplő 3. napirendi 

pont indokolta, amelyet a testületnek zárt ülésen kell tárgyalnia. 

 

Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 

Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

2. Különfélék  

 

Zárt ülés:  

3. Előterjesztés a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 
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1. napirendi pont: Előterjesztés Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 

Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról 

      Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester: A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-nél eddig kettős 

ügyvezetés volt. Most a társasági szerződés módosítását követően Kathy Zsigmond fogja 

egyedül ellátni ezeket a feladatokat. Kathy Zsigmond határozott idejű, 2021-ig tartó 

megbízást kap. Will Csaba ügyvezetői jogviszonya közös megegyezéssel megszűnik, az 

előterjesztéshez melléklet okirat-tervezet szerint. Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal 

történik, amelyre a jogszabályok lehetőséget adnak.  

Folyásnak ez anyagi terhet nem jelent, a Kft. költségvetését terhelik a kiadások.  

 

Csirmaz János alpolgármester: Annyira kevés a tulajdoni hányadunk a Kft-ben, hogy 

döntésünk csak formális, a többségi tulajdonnal rendelkezők úgyis eldöntik a kérdést 

nélkülünk is.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - 

testület tagjait, hogy szavazzanak Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 

Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. 

szám) ügyvezetőjének visszahívásáról és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

3/2016.  (II. 11.) számú határozata 

 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) 

ügyvezetőinek taggyűlés tartása nélkül döntéshozatalra vonatkozó az előterjesztéshez 

mellékelt indítványát. 

 

A képviselő testület– figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:110. § (1) bekezdésében foglaltakra – dönt arról, hogy támogatja az előterjesztéshez 

mellékelt határozati javaslatok elfogadását. 
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Felhatalmazza a polgármestert a taggyűlési határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Határidő: azonnal                                        Felelős: Magyar Sándor polgármester

  

 

2. Napirendi pont: Különfélék 

             

Magyar Sándor polgármester jelezte a képviselőknek, hogy a Különfélék napirendben nem 

kíván előterjesztést tenni. Kéri a képviselőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, 

javaslataikat. 

 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a képviselő-

testület nyílt ülését 17.15 perckor bezárta és a testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről 

külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester  jegyző 


