Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-32/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. december 19-én tartott rendkívüli üléséről
32. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
401/2014.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
402/2014.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. részvételével megkötendő Konzorciumi megállapodás tervezet
jóváhagyása
403/2014.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
A „Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására” vonatkozó,
SIÓKOM NKft-vel kötendő 2015. évre szóló közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 19-én 8.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes
ülésén
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal díszterme, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Korcz Miklós
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes

címzetes főjegyző

nem jelent meg t

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző, a jegyző megbízásából, a jegyző helyettesítésére

megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester javasolja az alábbi napirendi pont illetve határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontot az alábbiak szerint
fogadja el:
1) A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
401/2014.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontot az
alábbiak szerint fogadja el:
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1) A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
402/2014.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. részvételével megkötendő Konzorciumi megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt
jóváhagyja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, - mint a Siókom Nkft tulajdonosa - tudomásul veszi a SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. részvételével megkötendő Konzorciumi Megállapodás SIÓKOM Nkft. ügyvezetője által történő aláírását.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
403/2014.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és alábbi határozatot hozza:

3

A Képviselő-testület a mellékelt „Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére
és ártalmatlanítására” vonatkozó, SIÓKOM NKft-vel kötendő 2015. évre szóló közszolgáltatási
szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Hegedüs Ágnes
mb. aljegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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