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Kivonat 

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2017. június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2017. (VI.29.) KT. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.-89. §-ai, a 107. §, és a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.-37. §-aiban foglalt jogkörében eljárva  

I. 

 

1./ kezdeményezi a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2016. 06 hó 15-én kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. 

szeptember 30.-ai hatállyal a jogszabályi feltételek megváltozása miatt.  

Ennek eredménytelensége esetén 2017. december 31-ei hatállyal felmondja a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2016. 06 hó 15-én kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést, tekintettel arra, hogy a közszolgáltató már nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges jogszabályi feltételekkel.  

 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a közös megegyezést tartalmazó okiratot, vagy a felmondást az 

önkormányzat nevében írja alá.   

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

 

3./ kinyilvánítja szándékát, hogy a törzstőke felemelése esetén 40.000.-Ft névértékben üzletrészt kíván 

szerezni a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben (székhely: 4031 Debrecen, István út 

136.). A társaság taggyűlésén az üzletrész képviseletével megbízza Hajdúböszörmény város 

képviselőjét.  

 

4./ felkéri a polgármestert, hogy a törzstőke összegét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa, és 

felhatalmazza a tulajdonszerzéssel összefüggő okiratok aláírására.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szőllős Sándor polgármester  

 

5./ kinyilvánítja szándékát, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosaként 

szerződést kíván kötni a társasággal a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására 2017. október 1.-vel 

kezdődően 10 éves időtartamra. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: tulajdon szerzést követően azonnal 
Felelős: a polgármester  

https://www.google.hu/maps/place/Debrecen,+Istv%C3%A1n+%C3%BAt+136,+4031/@47.5126842,21.6034722,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47470e3939a71c75:0xc002c57e1c97312c
https://www.google.hu/maps/place/Debrecen,+Istv%C3%A1n+%C3%BAt+136,+4031/@47.5126842,21.6034722,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47470e3939a71c75:0xc002c57e1c97312c
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II. 

 

1./ kinyilvánítja szándékát, hogy a törvényben meghatározott módon csatlakozni kíván a Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a Társulási 

Megállapodásban foglaltak szerint. Tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanácsban a szavazati arány 

közvetetten lakosságszám arányos. 

 

2./ a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat 

képviseletére felkéri a polgármestert.  

 

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket megtegye, 

valamint az okiratokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 
 

4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 

Társulás jelenlegi társulási megállapodásában megjelölt társulási cél módosítását, és az ezzel 

összefüggő rendelkezések módosítását tartalmazó okiratot aláírja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 

 

 

Bocskaikert, 2017. június 29. 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 


