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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2015. április 22-i soros nyílt üléséről 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  35/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 

 Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező közszolgáltatási szerződés módosítását 
elfogadja, és azzal módosítja a 2013. január 01. 
napjától – jelenleg is érvényes – közszolgáltatási 
szerződést. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester           

      Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné Pule Ilona 
                                                                                           kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
………………………………………. 

   Szívós Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 Telekgerendás, 2015. április 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS  
 
Amely létrejött egyrészről Telekgerendás Község Önkormányzata (H-5675 Telekgerendás 
Dózsa u. 13., képviselő: Ránkli Ferenc polgármester), a továbbiakban: önkormányzat, 
másrészről a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft (H-5746 Kunágota, Rákóczi út 
9. képviselő: Bondár Lajos ügyvezető, KÜJ azonosító: 100416668. KSH azonosító: 
21492587-3811-572-04,OHÜ minősítés A1 ), a továbbiakban: szolgáltató között 
Telekgerendás Község Önkormányzatának belterületére és a lakott zártkertekre kiterjedő 
települési hulladék szállítására (lakosságtól való begyűjtésére és elszállítására) továbbá 
ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételei meghatározása 
tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

A szerződő felek Telekgerendás Község Önkormányzatának belterületére vonatkozó települési 
szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatása tárgyában, 
2013 év február hó 25. napján megkötött közszolgáltatási szerződést, az alábbiak szerint 
egészítik ki illetve módosítják: 
   „ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei: 
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály 
megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő 
Felek. 
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges 
OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: OKTF 
NHI) által meghatározott minősítési osztály: A1” 
 

 
A szerződés módosítás 2015. április 01 napjával lép életbe. 
 
A szerződés további pontjai változatlan maradnak. 
 
A felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás után, együtt helybenhagyólag írták alá, az 
alulírott helyen és napon.  
 
 
Telekgerendás, 2015. április 23. 
 
 
 ______________________ _________________________ 
 Telekgerendás Község Békés-Manifest 
 Önkormányzata Közszolgáltató Kft. 
 képviseli: Ránkli Ferenc képviseli: Bondár Lajos 
 polgármester ügyvezető 
 


