
307/2018.(VI.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. június 27-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Baginé 
Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

 
 
308/2018.(VI.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Napirend elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. június 27-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja 
el:     

 
 N a p i r e n d: 
 
1./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával 

kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi 
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
 Erről értesül:  

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
309/2018.(VI.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok 
teljesítésére és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága megtárgyalta, és a Képviselő-Testületnek elfogadásra 
javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 
feladatok teljesítését és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 
átalakítását. Javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a 
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Társulást, hogy átruházott hatáskörben eljárva 

1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító – közös tulajdonú – 
üzletrészt szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-
adásvételi szerződést megkösse, 

2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő 
okiratának módosítására hivatott jogügyletet létrehozza és 
mindazon további szükséges intézkedéseket megtegye, vagy 
azok megtételére másnak meghatalmazást adjon, melyek 
ahhoz szükségesek, hogy a cégadat-változásokat az illetékes 
Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezze, 



3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést és a Ht. 37/B. § szerint az 
önkormányzat részvételével működő Társulás tulajdonában 
álló hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, 
vagyonelemek üzemeltetéséhez szükséges bérleti szerződést 
a Szelektív Nonprofit Kft-vel megkösse, 

4. a Társulás képviselője az önkormányzat tulajdonában álló és 
a Ht. 37/B. § hatálya alá tartozó vagyon vonatkozásában a 
bérleti szerződést a Közszolgáltatóval megkösse, 

5. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hatályba lépését 
követően a korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződéseket megszüntesse és a megszüntetésükhöz 
szükséges okiratokat aláírja, 

6. utólagos beszámoló mellett minden olyan további szükséges 
intézkedést megtegyen a hulladékgazdálkodási integráció 
érdekében, mely intézkedések az 1-6. alpont szerinti 
határozatok megvalósításához szükségesek, de itt külön 
nevesítést nem nyertek. 

A Képviselő-testületnek javasolja, hogy a hulladékgazdálkodási feladatok 
hatékony ellátása érdekében járuljon hozzá ahhoz, hogy a részesedése mellett 
működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft-ben részesedést szerezzen és 
felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a részesedésszerzéshez szükséges 
jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja. 

Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 


