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Készült:
Ülés helye:
Jelen vannak:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
december 19-én 1645 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András, Dankovics Norbert képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből három megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás elvégzésére kapott ajánlatok értékelése
Ea.: polgármester

2./

A Csicsergő Óvoda Fenntartásáról szóló Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében a települési szilárdhulladék kezelésére
kapott ajánlatok értékelésére kerül sor. Az ajánlatkérésünkre a SZOMHULL Kft küldte meg
ajánlatát. A többi megkeresett cég nem adott ajánlatot.
Ismertette a SZOMHULL Kft ajánlatában foglaltakat és a közszolgáltatási szerződés
tervezetének szövegét. Elmondta, hogy ez az egy ajánlat érkezett, az ajánlatban foglaltak
alapján javasolja a SZOMHULL Kft ajánlatát elfogadni és a közszolgáltatási szerződést a
szerződés-tervezet szerint megkötni.
Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A
javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő
határozatot hozta:
123/2013. (XII.19.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a SZOMHULL
Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft által Torony település
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásának ellátásra adott ajánlatát és a
közszolgáltatási szerződést a megküldött dokumentációban foglaltak szerint.
2.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
a SZOMHULL Kft által megküldött szerződés-tervezetnek megfelelően a szerződést a
SZOMHULL Kft-vel az önkormányzat képviseletében kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal (az 1. pont vonatkozásában)
2013. december 31. (a 2. pont vonatkozásában)
b.) Horváth Ádám: A hulladékszállítással kapcsolatos helyi rendeletünk helyett egy új
rendelet készült el az aktuális jogszabályoknak és helyzetnek megfelelően. Ismertette az
előterjesztést.
A rendelettervezetet mindenki megkapta, javaslom azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 17/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A Csicsergő Óvoda Fenntartására szóló Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása szükséges, mivel a megállapodás nem tartalmazza a
minősített többség esetén alkalmazandó szavazati arányokat. A szavazati arányokat minősített
többség esetén a lakosságszám alapján lehet meghatározni, így a Társulási Tanácsban a
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete által delegált tagok szavazata egyenként a
2013. január 1-i lakosságszám alapján 974,5 szavazat, Dozmat Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által delegált tag szavazata pedig 234 szavazat. Ezekkel az adatokkal
egészül ki a társulási megállapodás. Javaslom a társulási megállapodás módosítás és az
egységes szerkezetű társulási megállapodás elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
124/2013. (XII.19.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda fenntartására
szóló Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a módosítás Törzskönyvi
Nyilvántartásba történő bejelentésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1730 órakor
bezárta.
Kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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