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Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ózdi belterületi 9255 hrsz.-ú ingatlanon a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás),
mint építtető ISPA program keretében hulladéktömörítő és átrakóállomást kiszolgáló épületeket
létesített.
2009. július 1-től üzemszerűen használatba állították a hulladék átrakó létesítményt, 2009.
augusztus 3-tól használatra megnyitásra került.
A Társulás Társulási Tanácsa a 23/2013. (VIII.09.) határozatával 2013. augusztus 26. időponttól
kezdődően létrehozta a Társulás 100%-os tulajdonában lévő ZV Zöld Völgy Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-t, melynek feladata a Társulási Tagönkormányzatok hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatainak ellátása.
A hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdéséhez számos engedélyezési eljárás mellett a
telepengedély megszerzése is szükséges. A Társulás elnökének tájékoztatása szerint az
engedélyezési eljárások megindításra kerültek, a 2014. április 17-én tartott Társulási Tanács ülésén
elhangzottak alapján előreláthatólag két hónapon belül megszerezhet minden szükséges engedélyt
a Társulás, illetve a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
Sztupák Péter a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője levelében Ózd Város
Önkormányzata hozzájárulását kérte arra vonatkozóan, hogy Ózd Város Önkormányzatának
100%-os tulajdonát képező Ózd 9255 hrsz.-ú ingatlant (Ózdi átrakóállomás alatti földterület) a ZV
Zöld Völgy Nonprofit Kft. hulladékok engedélyhez kötött gyűjtése és előkezelése tevékenységhez
telephelyként használja.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§
(2) bek.-e szerint a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági
szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő
okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég
székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más
településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég
székhelye. Erre tekintettel Ózd Város Önkormányzata az ózdi 9255 hrsz.-ú ingatlan
fióktelepként történő bejegyzéshez adhatja hozzájárulását a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
részére.
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a telepengedélyezési
eljárás lefolytatásához szükséges Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása.
A döntés meghozatalának feltétele, hogy a 9255 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó
szándéknyilatkozat a Társulás részéről kiadásra kerüljön.
Kérjük a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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a Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére az Ózd 9255 hrsz.-ú ingatlanon fióktelep
engedélyezéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát
képező ózdi belterületi 9255 hrsz.-ú ingatlan a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (székhely: 3720
Sajókaza, Külterület 082/15.; cégjegyzékszám: 05-09-026137; képviseli: Sztupák Péter
ügyvezető) fióktelepeként bejegyzésre kerüljön a cégjegyzékbe.
A hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy az ózdi 9255 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó
szándéknyilatkozat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
részéről kiadásra kerüljön.
Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

