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A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa a 3/2012. (II.21.) sz. határozatával döntött 

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA projekt létesítményeinek és eszközeinek 

üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról és 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlattevővel (Remondis Kétpó 

Kft.) 2012. június 14-én került aláírásra az új szerződés, ennek megfelelően a korábbi 

szerződésből származó fizetési kötelezettségekkel a feleknek el kell számolniuk 

egymással, valamint szükséges a Társulási Megállapodás módosítása a feladatellátás 

érdekében. 

 

 

2. A Képviselő Testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében dönt: 

2.1. a hulladéklerakó üzemeltetéséről szóló szerződés (2004. június 15-i keltezésű) alapján 

kibocsátott - bérleti díjra vonatkozó - számlák számviteli törvény és ÁFA törvény 

szerinti helyesbítéséről tekintettel a szerződés 2012. június 13-imegszűnésére; 

2.2. jelen határozat 1-4.sz. mellékletét képező, az elszámolással kapcsolatos Társulási 

Megállapodás módosítása és egységes szerkezete, a Kompenzációs megállapodás és a 

Kötelezettségátvállalási megállapodás jóváhagyásáról. 

 

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező, az 

elszámolással kapcsolatos Társulási Megállapodás módosítása és egységes szerkezete, a 

Kompenzációs megállapodás és a Kötelezettségátvállalási megállapodás aláírására, 

szükséges intézkedések megtételére, az erre vonatkozó okiratok, dokumentumok 

aláírására. 

Felelős:  Boldog István polgármester 

Határidő:  2012. október 31. 

 

3. A Képviselő Testület egyetért és jóváhagyja, hogy a Társulási Tanács elnöke a Remondis 

Kétpó Kft. taggyűlésén - az ügyvezetők szándéknyilatkozata alapján - a 2011. évi 

beszámolóval kapcsolatosan, a 10/2012. (V.23.) sz. határozattal javasolt osztalék 

tulajdonosok részére 2012. december 31-i határidővel történő kifizetése helyett 2013. 

február 28-i végső határidőre módosítását fogadja el a Társulás és tagjainak nevében. A 

Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére, az 

erre vonatkozó okiratok, dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:  Boldog István  polgármester 



Határidő:  2012. október 31. 

 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

    4./ Szollak Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató 

    5./ Remondis Kétpó Kft. 

    6./Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói    

rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

 


