
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

__________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-12/2015.    Tárgy: Használtruha-gyűjtőkonténerekkel 
       kapcsolatos megállapodás felmondása 
      Mell.: 1. pld. írásbeli nyilatkozat 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2014.(IX. 30.) KNÖT 
határozatával az Elviro Tanácsadó Kft. (6723 Szeged, Liszt u. 12., képv.: Virág Mónika 
ügyvezető igazgató) megkeresésére hozzájárult ahhoz, hogy használtruha-gyűjtőkonténerek 
kerüljenek kihelyezésre Kiszombor nagyközség területén térítésmentesen, abból a célból, 
hogy az „ECO TEXTIL Tőlünk Nektek” Alapítványán keresztül segíthesse a rászorulókat. 
 
V.R.V Consulting Kft. (korábban Elviro Tanácsadó Kft.) a használtruha-gyűjtőkonténerek 
kihelyezésével kapcsolatos, Önkormányzatunkkal 2014. szeptember 30. napján megkötött 
megállapodást az előterjesztéshez mellékelt írásbeli nyilatkozatával, az abban meghatározott 
indokokra tekintettel felmondta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a felmondást 
tudomásul venni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. január 22. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy: Használtruha-gyűjtőkonténerekkel kapcsolatos megállapodás felmondása 
 
____/2015.(I. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a használtruha-
gyűjtőkonténerekkel kapcsolatos megállapodás felmondása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elviro Tanácsadó Kft. 
(6723 Szeged, Liszt u. 12., képv.: Virág Mónika ügyvezető igazgató) és Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata között 2014. szeptember 30. napján létrejött, használtruha-
gyűjtőkonténerek kihelyezésével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó felmondást 
tudomásul veszi. 
 
A határozatról értesül:  

- V.R.V Consulting Kft.  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 

 
 
 



Kiszombor Község Önkormányzata 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Szegvári Ern őné Polgármester Asszony részére 
 
Tárgy: Használtruha-gyűjtőkonténerek kihelyezésére vonatkozó megállapodás 
felmondása 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
2014. év novemberében az általunk kihelyezett használtruha gyűjtő konténerek közül 
30 db konténer eltűnt a kihelyezési pontokról. Az eltűnések okán ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tettünk az illetékes rendőrkapitányságon. A nyomozás során 
megállapítást nyert, hogy a konténereket - élő szerződésünk ellenére - a lengyel 
partnerünk gyűjtötte be, minden előzetes tájékoztatás nélkül. 
 
A lengyel partnerünkkel (az ECO TEXTIL alapítvány alapítója) a szerződésünk az 
eset óta felmondásra került. Társaságunk nem tud és nem is szeretne ilyen üzleti 
magatartást tanúsító partnerrel kapcsolatba állni. 
 
Mi bizalmat kaptunk Önöktől, és ezzel nem szeretnénk visszaélni, azonban ilyen 
háttérrel megbízható szolgáltatást nem tudunk Önöknek biztosítani. 
 
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a közöttünk 2014. szeptember 30. napján létrejött 
megállapodást ezúton kénytelenek vagyunk felmondani. 
 
Elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenségekért. 
 
Szeged, 2015. január 15. 
 
Tisztelettel: 
Virág Mónika 
Ügyvezető Igazgató 
V.R.V Consulting Kft. 
/korábban Elviro Tanácsadó Kft./ 


