DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. december 19-én megtartott testületi
ülésén
Helye: Dozmat Község Önkormányzatának hivatalos helysége
Jelen vannak: Horváth Ádám polgármester, Nagy Ferenc képviselő, Rédei László képviselő,
Dankovics Norbert képviselő, Horváth Eszter jegyző
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 4 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:
1. Folyékony

hulladék
(szennyvíz)
begyűjtésére
közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Egyebek

vonatkozó

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Folyékony hulladék (szennyvíz) begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a település folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és
ártalommentes elhelyezése tárgyában kiadott ajánlattételi felhívásra
határidőn belül két vállalkozás Szabó Norbert egyéni vállalkozó és a Vasi
JA-SA Kft. adott be ajánlatot. Ismertette részletesen az ajánlatokat. A
pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő,
összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevő Vasi JA-SA Kft.
volt. Indítványozta, hogy az önkormányzat Vasi JA-SA Kft. ajánlatát
fogadja el, és kösse meg a vállalkozással a szerződést.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
57/2018. (XI.21.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztett Dozmat település folyékony hulladék összegyűjtése,
elszállítása és ártalommentes elhelyezése feladatainak ellátására közszolgáltatási
szerződést köt Vasi JA-SA Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7., képviseli: Jánoki Sándor
1

ügyvezető ) vállalkozással 5 éves időtartamra.
Felhatalmazta a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Fenti döntés alapján szükséges a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása a szolgáltató váltás és a szolgáltatási díj
körére vonatkozóan. Indítványozta az előterjesztett rendelettervezet
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
az alábbi rendeletet hozta:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló
4/2014. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.
k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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