
 

Oldal: 1 / 3 
 

Hunya Község       

Képviselő-testülete 

H u n y a 

 

 

 

 

18/2011.  

 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült 2011. október 03 napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 

 Petényi Szilárdné polgármester, 

            Kiszely Imre alpolgármester,    

            Dr. Fabó János képviselő, 

            Pintér László képviselő,  

            Hegedűs Roland képviselő.                                           

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Miskó Bence körjegyző 

        

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy  a 

képviselő-testület létszáma teljes,  az ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy erre a  telefonon összehívott rendkívüli ülésre  a határidő rövidsége miatt van szükség.  

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, mely a következő: 

Napirendi pont: 

1.) A Remondis Kft. elleni  per megindításával kapcsolatos döntések meghozatala 

        Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

Kéri a képviselő-testületet  a  napirendi pont elfogadására. 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ismertetett  

napirendi ponttal egyhangúlag egyetértett. 

Petényi Szilárdné(polgármester) 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kiszely Imre alpolgármestert.  Kéri a  képviselő-testületet a 

javaslat elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes. 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki. 

 

1.) napirendi pont 

A Remondis Kft. elleni  per megindításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Ismerteti, hogy Várfi András polgármester   szeptember 21-én budapesti irodájában 

egyeztetett Dr. Soós Tibor ügyvéd úrral a Remondis Kft. elleni per megindításával 

kapcsolatban.  Az egyeztetés eredményeként módosításra került a korábban küldött megbízási 

szerződés tervezete, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a múlt héten e-mail 

formájában megküldött részünkre. Ismerteti a képviselő testület előtt a változtatásokat, és a 

határozati  javaslatokat, majd kéri az elfogadását. A döntést 2011. szeptember 30. napjáig 

kellett volna meghoznunk, de  egyéb okok miatt csak most van lehetőségünk  rendkívüli ülés 

megtartására.  

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

102/2011.(X.03.) sz. KT határozat 

(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a  Legfelsőbb Bíróság  ügydöntő 

ítélete alapján a REMONDIS Kft.-vel mindeddig meg nem történt  elszámolás 

megvalósítására a társulás tagjaként  szükségesnek tartja a Remondis Kft. –vel szemben per 

indítását és ennek érdekében  jogi képviselő megbízását. A megbízás tárgya a függőben lévő 

és a  REMONDIS Kft.-t terhelő,  a társulást megillető követelés iránti kereslet összeállítása, a 

perben történő képviselet,  ezek érdekében a megbízási szerződés megkötése és a jogi 

képviseletre vonatkozó  arányos költségek viselése. Hunya Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete  egyetért a társulási ülésen kialakult azon állásponttal,  mely szerint a 

pertársaság  a jogi képviselettel  Dr. Soós Tibor Ügyvédi Irodát (Budapest, II. Hűvösvölgyi út 

81.) bízza meg.  

(2)A képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert és a körjegyzőt, hogy e határozatukról  

a gesztor önkormányzatot értesítsék. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelők: Petényi Szilárdné polgármester 

              Miskó Bence körjegyző 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

103/2011.(X.03.) sz. KT. határozat 
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(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  egyetért azzal, hogy   a 

REMONDIS Kft.-vel  szemben indítandó perben  a pertársaság képviselője  Gyomaedrőd 

Város  Polgármestere legyen a megbízott ügyvédi irodával  történő kapcsolattartásban. A 

képviselő-testület megbízza Gyomaendrőd Város Polgármesterét a megbízási szerződés 

aláírásával, a jogi  képviseleti  tevékenységhez szükséges  pénzügyi kifizetések  igazolásával  

és annak technikai  lebonyolításával, valamint  a  pertársaság tagjai közötti  elszámolással. A 

peres eljárás  pénzügyi fedezetét   a Regionális Hulladékkezelő  Kft.  bevételeiből kell 

biztosítani. 

(2)A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy e határozatukról 

a gesztor önkormányzatot értesítsék. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelősök:  Petényi Szilárdné polgármester 

                   Miskó Bence körjegyző 

 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Több napirendi pont hiányában  az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

………………………………….                                  ………………………………….. 

Petényi Szilárdné polgármester                                           Miskó Bence körjegyző 

 

 

………………………………………… 

Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő 

 


