LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.sz.: LPH/2489-1/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (III.03.) számú határozata
A Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium Tulajdonközösségének osztatlan közös
tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további
üzemeltetése
Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Magyarország Kormánya által a 27/2021
(I.29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében – azaz veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1.) Egyetértek azzal – Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., a
továbbiakban: Önkormányzat) nevében eljárva -, hogy a közös tulajdon megszüntetése a
vagyonelemeknek a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárd hulladékgazdálkodási rendszere c.
nagyprojekt rendszerelemeinek üzemeltetése céljából alapított gazdasági társaságba történő
apportálásával valósuljon meg, a tagönkormányzatok (a továbbiakban: Tulajdonközösség)
pénzbeli hozzájárulása nélkül.
2.) Egyetértek azzal, és az Önkormányzat nevében eljárva jóváhagyom, hogy a Tulajdonközösség a Duna-Tisza Közi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszere című projekt keretében létrejött vagyonelemek (a továbbiakban: vagyonelemek) osztatlan közös tulajdoni viszonyain fennálló tulajdoni részarányok mértékét a 2001. november 23.
napján létrejött Konzorcionális Szerződés VI. pontjában foglalt - és 2009. évi módosításnak
megfelelően korrigált - 2001. évi települési lakosságszámok figyelembevételével állapítsa
meg.
3.) Elfogadom az Önkormányzat nevében eljárva, Illyés Szabolcs István ingatlanforgalmi
szakértő által készített, 2020. március 6. napján kelt értékbecslést, amely alapján a Tulajdonközösség közös tulajdonában álló vagyonának értéke nettó 2 208 500 000 Ft.
4.) Haladéktalanul intézkedem - az Önkormányzat nevében eljárva - a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata iránt abból a célból, hogy a vagyonrendezés döntéshozatali folyamata során a vagyon feletti rendelkezés lehetősége biztosított
legyen a Képviselő-testület számára.
5.) Hozzájárulok az Önkormányzat nevében eljárva ahhoz, hogy a gesztor önkormányzat, azaz Cegléd Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742025-20069665
számú bankszámláján és a 11742025-20067560 számú bankszámláján megmaradt pénzösszeget a 2001. évi települési lakosságszámok (2009. évi módosítások korrekcióval) figyelembevételével arányosan elossza, és legkésőbb 2021. április 30-ig a tagönkormányzatok
bankszámlájára utalja.
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Határidő: értelemszerű
Értesül:
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LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.sz.: LPH/2489-2/2021.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (III.03.) számú határozata
A Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium Tulajdonközösségének osztatlan közös
tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további
üzemeltetése
Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Magyarország Kormánya által a 27/2021
(I.29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében – azaz veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
1.) Áttekintettem és megismertem – Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.., a továbbiakban: Önkormányzat) nevében eljárva - a DTKH Nonprofit Kft. által
alapított DTKH Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700 Cegléd, Mizsei út 39., cégjegyzékszám:13 09 209345) társasági szerződésének tervezetét.
2.) Kötelezettséget vállalok az Önkormányzat nevében eljárva arra vonatkozóan, hogy a
Vagyonkezelő Kft. részére, az ISPA/KA projekt keretében megvalósított, 1. számú mellékletben szereplő apportlista szerinti vagyonelemek Önkormányzatot illető1,2619 % tulajdoni hányadát, a Feigl-Audit Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft. (székhely: 6525 Hercegszántó, Vörösmarty M. u. 23, könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 001218, személyében is felelős
könyvvizsgálóként Feigl József) által 2020. december 10. napján megállapított apportértéken, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsássa.
3.) Kijelentem az Önkormányzat nevében eljárva, hogy a DTKH Vagyonkezelő Kft. 2.
melléklet szerinti társasági szerződésének tervezetét az Önkormányzat magára, mint belépő
tagra vonatkozóan kötelezőnek elfogadja, megállapítva egyben a polgármester aláírási jogosultságát a társasági szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására.
4.) Kijelentem az Önkormányzat nevében eljárva, hogy a DTKH Vagyonkezelő Kft-be történő belépéskor a 2. pont szerinti nem pénzbeli hozzájáruláson túl egyéb más vagyoni hozzájárulás teljesítésére az Önkormányzat nem vállal kötelezettséget.
5.) Felhatalmazom Cegléd Város Önkormányzatának polgármesterét, mint a Tulajdonközösség Gesztorának képviselőjét, hogy a DTKH Vagyonkezelő Kft-be történő apportálás
tárgyában meghozott polgármesteri határozatok alapján és annak megfelelően apportáláshoz esetlegesen szükséges megállapodásokat, dokumentumokat az általam képviselt önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.
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- Irattár
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