
 
Felsőlajos Község  
Önkormányzata 

 
KIVONAT 

 
 

a Képviselő-testület 2017. április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
24/2017. (IV.28.) ÖH  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
/továbbiakban: Koordináló szerv/ 8522-54/2017. iktatószámú levelében foglaltakra 
hivatkozással, - mely szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft. részére 3700-83/2016. számon 
kiállított megfelelőségi vélemény azonnali hatállyal visszavonásra került - úgy dönt, hogy az 
Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.  
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felmondja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a jegyzőt az Előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás egyoldalú nyilatkozattá 
történő átdolgozására, és 4) pont szerinti aláírásra történő előkészítésére azzal, hogy a 
felmondás 2017. április 30. napján lép hatályba.   
 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítése 
érdekében elfogadja az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (2700 
Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 13-09-086647; Adósz: 12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 
101 084 999) megkötendő – az Előterjesztés  4. sz. mellékletét képező, határozott ideig, 
határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési 
eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépésének napjáig tartó - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-
tervezetet, azzal hogy Felsőlajos Község Önkormányzatát a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés vonatkozásban 15 napos indoklás nélküli felmondási jog illesse 
meg. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
szerződés-tervezetet ennek megfelelően készítse elő a 4) pont szerinti aláírásra. 
 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. április 30-i dátummal történő 
felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
2017. május 01. napjával történő aláírására. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a polgármestert a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Koordináló szerv részére történő 
megküldésére. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. április 28. 

 
 
 



2 
 

 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
 

Juhász Gyula  sk.                                                                 dr. Balogh László sk. 
 polgármester                    jegyző  

  
 
 
  

A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2017. április 28. 
 
 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 
 


