DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. december 07-én megtartott testületi
ülésén
Helye: Toronyi Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Nagy Ferenc képviselő, Rédei László
képviselő, Horváth Eszter jegyző, Pold Eszter jegyzőkönyvvezető
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 3 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Ajánlati
felhívási
eljárás
elbírálása
a
hulladékszállítási
közszolgáltatás elvégzésére
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
2. Közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
3. Szociális tűzifa megrendelése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
5. Egyebek
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Ajánlati felhívási eljárás elbírálása a hulladékszállítási közszolgáltatás elvégzésére
Horváth Eszter: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási
feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlati felhívásra (11 cég) a határidőn
belül ajánlat nem érkezett. Fentiek alapján javasolta, hogy az eljárást a
testület nyilvánítsa érvénytelennek és eredménytelennek.
Horváth Ádám: Indítványozta az eljárás eredménytelennek és érvénytelennek nyilvánítását.

Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
83/2016. (XII.07.) KT számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat településre vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási
feladatok elvégzésére kiírt ajánlati felhívási eljárását érvénytelennek és
eredménytelennek nyilvánítja, mivel az eljárási határidőn belül ajánlat nem érkezett.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
II.napirendi pont
Közszolgáltatási szerződés megkötése
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság valamennyi Vas megyei önkormányzat számára
hivatalos levelet írt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak
ellátásával kapcsolatosan 2017. január 1-jét követően. A levélből
kiemelte, hogy az országos célokhoz illeszkedően, a közszolgáltatás
optimális területi lehatárolásának megteremtése keretében a térségben
cél a Nyugat-Dunántúl Régióhoz tartozó ellátásért felelős
önkormányzatok közszolgáltatásának egységesítése. Az egységes,
fenntartható, gazdaságos közszolgáltatás a jelenlegi jogszabályi
környezetben leghatékonyabban akként tud megvalósulni, ha a régióban
egy közszolgáltató lát el valamennyi közszolgáltatási feladatot. Ennek
alapján előírta az önkormányzatok részéről szükséges lépések
megtételét. Eszerint „tekintettel arra, hogy a Nyugat-Dunántúl Régió
egységes közszolgáltatása az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kftvel történő régió szintű együttműködés megvalósításán keresztül
valósulhat meg leghatékonyabban, ezért valamennyi önkormányzat
számára szükséges az ehhez szükséges szerződéses feltételeket
megteremteni. Azon önkormányzatok, amelyeknek 2016. december 31.
napján a jelenleg élő közszolgáltatási szerződése lejár, illetve a
közszolgáltatási feladatok ellátására a jelenlegi szolgáltató 2016.
december 31. napját követően nem jogosult, a szerződést az STKH
Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel szükséges haladéktalanul
megkötnie.”
Horváth Eszter: Ismertette, hogy tekintettel a hatályos közbeszerzési szabályok betartásához
fűződő érdekekre a fentiek szerinti közszolgáltatási szerződés átmeneti
időre szól. Megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján kivételi körben
kerül sor tekintettel arra, hogy a szerződés közszolgáltatás nyújtás a
érdekében kerül megkötésre a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő
szervezetek között. Az átmeneti szerződés hatálya alatt az érintett
önkormányzatok megteremtik a közszolgáltatási szerződés in house

feltételek között történő megkötésének feltételeit az STKH Sopron és
Térsége Nonprofit Kft-vel, vagy a vonatkozó szabályok szerint a
közszolgáltató kiválasztására kerül sor. Az átmeneti szerződés e feltételek
megteremtéséig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig terjedő hatállyal
kerül megkötésre. A legfontosabb tehát, hogy a lakosság számára az új
rendszer többlet terhet nem jelent, a szolgáltatás minősége változatlan
marad. Cél, hogy az egységes szolgáltatás magasabb színvonalon, ám az
Önkormányzatok és a lakosság számára többlet teher nélkül valósuljon
meg.
Horváth Ádám: Fentiek alapján indítványozta, hogy az önkormányzat a közszolgáltatási
szerződését 2017. január 1. – 2017. december 31. napjáig a az STKH
Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel kösse meg. Ismertette a
közszolgáltatási szerződés tervezetét és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
84/2016. (XII.07.) KT számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat településre vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási
feladatok elvégzésével 2017. január 1. – 2017. december 31. időszakra vonatkozóan az
STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-t (székhelye: 9400 Sopron, Harkai domb
0466/31., Cg.száma: 08-09-011946, KSH száma: 13221371-3811-572-08; adószáma:
13221371-2-08, KÜJ száma: 100753563; KTJ száma: 100334949; minősítési engedély
száma: OKTF-KP/1398-3/2016, minősítési osztály B/I., képviseli Kosztka László
ügyvezető) bízza meg.
Felhatalmazta a Polgármestert az előterjesztett közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Szociális tűzifa megrendelése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a szociális tűzifa ellátás biztosításához a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. árajánlatot adott. Indítványozta az árajánlat és az
előterjesztetett vállalkozási szerződés tervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
85/2016. (XII.07.) KT számú határozata:
A képviselő-testület a BM által kiírt a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásához a
Szombathelyi Erdészeti Zrt-től (9700 Szombathely, Saághy I. u. 15.) 24 m3 mennyiségű
kemény lombos fafajú tűzifát vásárol. A tűzifa egységára: 15.000.-Ft/m3+áfa.

Felhatalmazta a Polgármestert az előterjesztett vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

