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Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsa  

 

2022. október 6-án csütörtökön 11.00 órakor 
 

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Sajtószobájában (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám) 
tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom. 

 

1. Napirendek elfogadása 

2. Döntés a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásáról 

3. Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projektet érintő hibás teljesítésből eredő 

követelés iránt indított 6.G.40.009/2022 számú perben Dr. Vízkeleti Edittel kötött megbízási szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint új ügyvéd megbízásáról 

4. Tájékoztatás SZMJV Közgyűlése által jóváhagyott, 750/2021. (XII. 17.) Kgy. sz. számú határozattal 

elfogadott, SZMJV Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervének kiegészítéséről a Dél-alföldi 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátása vonatkozásában.  

5. Tájékoztatás „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzésre 

került hulladékkezelő létesítmények és az azok működtetéséhez szükséges anyagmozgató, szállító gépek 

átadása, és vagyonelemek üzemeltetése” tárgyú üzemeltetési szerződés hatályba lépéséről  

6. Tájékoztatás a 8/2022. (III. 10.) TT. sz. Határozattal elfogadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt 

keretein belül beszerzésre került vagyonelemek Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 

történő vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés módosításának hatályba lépéséről 

7. Tájékoztatás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzett egyes 

vagyonelemek Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása részére történő térítésmentes 

átadásáról szóló megállapodás hatályba lépéséről 

8. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 sz. projekt keretein beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek 2022. évre vonatkozó 

beruházási tervéről és a vagyonelemeken 2021. évben végzett beruházási munkálatairól 

9. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 sz. projekt keretein beszerzésre került hulladékgyűjtő edények 2022. évre vonatkozó 

beruházási tervéről és a vagyonelemeken 2021. évben végzett beruházási munkálatairól 

10. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 sz. projekt keretein beszerzésre került hulladékkezelő létesítményeken 2021. és 2022. évben 

végzett felújítási, beruházási munkálatairól 

11. Egyebek 

 

Tekintettel a napirendek súlyára és fontosságára, megjelenésére feltétlenül számítunk.  
 

Akadályoztatása esetén kérem lehetőség szerint meghatalmazottról gondoskodni szíveskedjék. 
 

 

Szeged, 2022. szeptember 29. 

 

   

 Dr. Botka László 

       Társulási Tanács Elnöke 


