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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. március 11. rendkívüli nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 11-én  megtartott rendkívüli üléséről 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

    

Áldott Lóránt helyi képviselő 

Halász István helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 9 óra 36 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes,  a meg nem jelent képviselők 

munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet. 

 

1. Az ECOFERET Kft –vel kötendő megállapodás 

Előterjesztő: Tóth Béla 

 

2.  Egyebek 

 

A Képviselő testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

1.  napirendi pont- Önkormányzati terület bérbeadása komposztáló telep céljára        

 

Tóth Béla polgármester:  Felkereste Önkormányzatunkat az Ecoferet Kft tulajdonosa azzal a 

kéréssel, hogy biztosítsunk számára bérbeadható területet, ahol komposztáló telepet létesítene. 

Hosszú távban gondolkodik, a telepen némi beruházás után zöldhulladék feldolgozást, 

komposztálást és virágföld gyártást végezni. A cég székhelyét, járműveit ide telepítené, alkalmazna 

néhány fő munkaerőt is. A korábban feltöltött 090 hrsz. területet megnézte, és alkalmasnak találta. 

A terület alsó részét, amit korábban bekerítettünk, 14 m széles, 165 m hosszú, 2310 m2 területű 

részt bérbe venne. A tevékenység beindulását követően vállalná a településen keletkezett zöld 

hulladék feldolgozását is. Más helyszínen korábban már elindította ezt a projektet, de a kiszemelt 

területet – az engedélyezési eljárás közben – a tulajdonos eladta, így a projekt megszakadt. Most új 

területet keres, sürgősen, hogy tudja folytatni az eljárást. Az ajánlatát és a kérését egy Bérleti 

szerződés tervezetben elő is terjesztette, a folyamat eddigi bonyodalmai miatt sürgős döntést kér a 

testülettől. Kérdés, észrevétel? 

A képviselő-testület az üggyel kapcsolatos kérdéseket megbeszéli. 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 090. helyrajzi számú ingatlanát 

az Ecoferet Kft. részére bérbe adja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze 

 

A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015. (III.11.) számú határozata 
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A 093. helyrajzi számú ingatlan 2310 m2-es részének bérbeadásáról 

 

1. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecoferet Kft. kérésének helyt ad, és a 090 

helyrajzi számú területből a mellékelt rajzon megjelölt 14x165 m-es, 2310 m2 területű részletet 

bérbe adja, zöldhulladék feldolgozó telep létesítése céljából. 

2. A Képviselő testület örömmel veszi, hogy az Ecoferet Kft mennyiségi korlátozás nélkül átveszi 

és feldolgozza a településen képződő zöldhulladékot. 

3. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek részleteit tartalmazó bérleti 

szerződést aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az Ecoferet Kft. a 090. helyrajzi számú területből 

2310 m2-t székhelyként használjon, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (III.11.) számú határozata 

Tulajdonosi hozzájárulás a hrsz.090 ingatlan egy részének székhelyként történő 

használatához 

  

1. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ecoferet Kft. a 

090 helyrajzi számú területből bérelt 2310 m2 területű részletet székhelyként használja, és ezt 

ilyen minőségében az illetékes hatóságnál bejelentse. 

2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésnek megfelelő 

tulajdonosi hozzájárulást aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

2. napirendi pont - Egyebek 

Tóth Béla polgármester: korábban már beszéltek arról, hogy az óvoda kapacitásbővítésére 

szeretnének pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtására Martonvásár, mint a kistérségi társulás 

gesztor önkormányzata lesz jogosult. A holnapi nap folyamán érkezik hozzá az építész, akivel az 

előzetes terveket, költségbecslést elkészítik. 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 10 óra 16 perckor. 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltségvezető 


