Szám: D/106/14/2017.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 11-én 15 óra kezdettel
megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Doba, Kossuth u. 10.

Horváth Zoltán
Papp Zoltán
Bajczi Norbert
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester

Rendes – Somlai Eszter

aljegyző

képviselők

Távolmaradását előre jelezte: Császár Balázs képviselő
Lakosság részéről megjelent: 0
Horváth Zoltán polgármester: Üdvözli a képviselő-testületet, aljegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy az 5 fő testületi tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. A rendkívüli ülés összehívását a napirendi pontban való sürgős döntési kényszer
indokolta.
Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a hulladékgazdálkodási integrációval kapcsolatosan
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

NAPI R E N D T Á R GYALÁ SA
1./ Tájékoztató a hulladékgazdálkodási integrációval kapcsolatosan
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. November végén adott
tájékoztatást a GYHG ezen lépésről, az előterjesztéshez az anyagot csupán decemberben
küldték meg. Az elhangzottak alapján hátrány nem érheti a lakosságát sem anyagi, sem a
szolgáltatás színvonalát tekintve. Remélik pluszként még a lomtalanítás is bekerülhet a
1

szolgáltatások közé. Továbbra is a GYHG látja el a hulladékelszállítást, mivel ők magasabb
színvonalon működnek jelenleg mint az Észak-Balatoni H.N.Kft. Kéri, tegyék fel kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat tervezet elfogadását, a döntés
meghozatalát.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
87/2017. (XII. 11.) határozat
1./Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
integrációról szóló tájékoztatást elfogadja.
2./A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kidolgozott integrációs stratégia
figyelembevételével Doba Község Önkormányzata kilépjen a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
és
GYHG
Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás tagjai közül.
A kilépés végrehajtásának feltétele ( közszolgáltatási szerződés módosítása ) az
integrációban szereplő másik hét önkormányzat képviselő-testületének, valamint
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának e tárgykörben hozott elfogadó döntése.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-Balaton
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kezdje meg a tárgyalásokat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. március 31.
3./2018. március 20. (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
képviselő-testület elé terjesztésére)

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános, rendkívüli ülését 15 óra 15
perckor berekesztette.
K. m.f.

Horváth Zoltán
polgármester

Rendes – Somlai Eszter
aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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