1. SZAMU EL6TERJESZTES
a

Nyugat-dunintrili Region6lis Hullad6kgazdflkodisi Onkorm6nyzatiTirsulis Tirsulfsi
Tanfcsdnak 2017 .12.18.- i iil6s6re
T 6j6koztatis a hatdro zatok v6grehaj tis6r6l
Tisztelt Tirsulfsi Tanfcs

A Trirsul6si Tan6cs mtikoddse soriin

!

valamint aTT 2017. 11.21-i
iil6sdn hozott hatdrozatai az alilbbiakban r6szletezettek szerint keriiltek v6grehajt6sra.
a folyamatos hatdridohdz kdtdtt,

Hatflrozat szima. neve

Felel6s
2212017(Xr.2r.)
Illds K6roly
Beruhiiz6si 6nrdsz
befi zetdsi kdtelezetts6g

Kiizremiikiidik

Hat6rid6

Lakdzi

folyamatos

G6bor
PIU vezet6

V6srehaitSs
A t5rsult telepiil6sek
reszdr e kiktild6sre keriilt
az a levdl, melyben a

megsztintet6se

2U2017(Xr.zt.)

Ill6s Kriroly

201 8.01 .01

KEHOP-3.2 .1-15-201700018 projekt mriszaki
tartalm6nak elfogad6s

20/2017(xr.zt.)
M6tv szerinti

k6pvisel6 testiileti
dontdsek meghozatalfit
kdrte a PIU
A t6rsult telepiil6sek

.

rcszdre kikiilddsre

Illds K6roly

folyamatos
r

hulladdkgazd6lkod6si

feladat 6tad6s

t9/2017(xr.21.)
2017. 6vi k6ltsdgvetds
m6dosit6s

Illds K6roly

PIU szervezet

r8/20r7(xr.zt.)

Illds K6roly

Lakezi G6bor
PIU vezeto

Ill6s K6roly

Lakdzi

Tdjekoztat6 a

folyamatos

folyamatos

keriilt

az alev6l, melyben a
kdpviselo testiileti
d6nt6sek meghozatalilt
k6rte a PIU
A t6rsult telepiil6sek

lszdre kikiild6sre keriilt
az alevdl, melyben a
kdpviselo testiileti
dontdsek meghozatalilt
kdrte a PIU
A T6rsul6si Tan6cs a
m6dosft6st elfogadta, a
T6rsul6s a m6dositott
koltsdgvetds szerint
mfikddik.
A T6rsul6si Tan6cs a
ti$ ekoztatot e I fo gadta

2017.0s.30-i
Tan6csiil6s 6ta
elvdgzett munk6r6l

17t20r7(Xr.zt.)
T

i$ekoztat6 hatbr ozatok

G6bor 2017.11.21.
PIU vezeto

vdgrehajt6s616l

A

T6rsul6si Tan6cs
hatirozatok

a

v6grehajt5s616l
sz6 I 6t5j 6ko

ztat6t

elfogadta

t6t20t7(Y.30.)
T6rsul6si Tandcs 2017.
6vi munkaterve

Ill6s Kriroly

PIU szervezet

folyamatos

A T6rsul6si Tan6cs
tervet elfogadta,
Tan6cs a tervben
a
a

Hatilrozat sz6ma. neve

Felel6s

Ktizremtikiidik

Hat6rid6

V6srehait6s
meghatdrozott
feladatokat vdszi

9/2017(rrr.29.)

intdzkeddsi

Ill6s K6ro1y
terv

Lakezi

A

G6bor azonnal

PIU vezeto

2017

hatdrozatifi

kidolgoz6s6nak

megkezddse

arra

PIU azzal a kdrdssel,
hogy hozzirk meg
testiileti dontdseiket.

a

hulladdksz6llit6si
feladatokat
8/2017(trr.29.)

Ill6s K6roly

STKH Kft-vel

kdtott
szerzod6sben szereplo
bdrleti
dij

Lakezi

Megoldrisi

G6bor azonnal

PIU vezet6

javaslat

kdszitdse

h6napos

3

javaslat

kidolgozSs6ra
vonatkoz6an
el6k6sz(t6sek folynak. A
tobb

T6rsuliis

felhaszn6lSs16l

megold6si

a

telepiil6seknek kikiildte a

vonatkoz6an, hogy a
T6rsul6sra ruhdzzik 6t a

telepiil6sek

T6rsuLisi Tan6cs
.11.21-4,n hozott

alkalommal kdrte

STKH NP Kft-t

az
a

szerzoddsben foglalt

hatriridovel

kotelezettsdge

teljesit6s6re,

a

Gordiil6
beruh6z6si terv
elkdszftds6re.

4/2012. (1.r2.)

Marton Zsol Lakezi

kdzeptiwtt tervez6s

TT Elnok

40t2010. (xr.10.)

Marton

SZMJV 6s

a

A T6rsul6s gazdillkodisa

G6bor folyamatos

sor6n a kozdptdvit
tervben foglaltak szerinl
i6r el.
A munkamegoszt6s a
me96llapod6snak
megfelel6en tort6nik.

PIU vezeto

Zsol Lakdzi G6bor
T6rsul6s TT Elndk
PIU vezeto

folyamatos

k6ziitti
munkamegoszt6si
mee6llapod6s

Tekintettel a fentiekre, kdrem a Tisztelt T6rsul6si Tan6csot, hogy a tdjekoztatdsban foglaltakat
m e gt6rgyal ni, a hatdr ozati jav aslatot e I fo gadn i sz f v e s kedj en.
Szombathely, 2017. december 1 4.
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IIIL s Krirol/
TT eln6ke

HATAROZATI JAVASLAT:
A Nyugat-dun6ntrili Region6lis Hullad6kgazd6lkod6si Onkormilnyzati T6rsul6si Tan6cs a
hatdrozatokv6grehajt6s6r6l sz6l6 tilekoztatot- az eloterjeszt6sben foglaltak alapj6n- elfogadja ds
tudom6sul veszi.

Hatirid6:
Felel6s:

2017.12.18.
IIl6s Kiroly
a

Tirsulisi Tanics Elniike
v6grehajtfs6rt: Lak0zi Gr{bor, PIU vezet6

