
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Tgen s:>:avazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
72/2012. (XII. 13.) KTH. számú 

hatán1zaü1 

Vázsnok Község Képvisclö-testülctc úgy határnzott, hogy a 

.bulladékszállításra vona.tk.o:zó közszolgálati díjak törvény 
szerinti 4,2% mértékü emelését tudomásul ves7.i. A 
képviselií-lestlllet 2013. évi költségvetés ismeretében, 

annak átvizsgálása után dönt arról, hogy fenn ttll'(ja-c tartani 
a közszolgáltatási díjak teljes önkormányzati átvállalását. A 
felülvizsgálatig, az átmeneti időszakbru1 pedig továbbra is
biztosí\ja a szolgáltató által kiszabott díjak megfizetését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
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Palé Kö7.�ég Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavw.attal, elknszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozalnl hoz!a: 

Palé Kö7-�ég Képvisclő-tcstiiletének 
59/2612. <XU. 13.) KTH. számú 

habírozatn 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozol!, hogy a 
Dél-Knm KH.-vel kö!ö!t hulladékszállításra vonatkol!:ó 
közszolgálati sze!'ződés hatályát 2013. január l ·jétí\1 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghoss7.ahhftja. 

Határidő: ill'mmal 
Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 

Varga Község Önkormányzat Képviselö-tesfülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartó7kodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Kö7.ség Képviselő-testületének 
64/2012. (XII. 13.) KTH. számú 

határozata 

Varga Kö7.ség Képviselö-testülete úgy határozott, hogy 11 

Dél-Kom K1l.-vcl kötött hulladékszállításra vonatkozó 
közs:i:olgálatl szerződés hatályát 2013. január l-jétől l évre 
a Hulladékokról sz<'>ló törvény sze1i1lli módosítással 
meghosszabbítja. 

l Jatúridé\: azonnal 
Felelős: Márhoffer TiboT polgám1esler 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselö-testiilete 4 Igen szavrurallal, ellens7..ava:t.a! és 
tartózkodít� nélklil az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok KöT.ség KépviMcJ.1-testületének 
7112012. {XII. 13.) KTH. szlimú 

határozata 

Vázsnok Kö7..ség Képviselö-testüle!c űgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kl'l.-vcl kötött hulladékszállftásra vonatkozó 
közszolgálati $zerzödés hatályát 2013. január 1-jét{\I t évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbí1�ja. 

Határidő: 
l"clelős: 

ill'�mnal 
Fazekas Tibor polgáimest.er 



Palé Község Önkormányzat. Képviselő-testület.e 4 Igen szavw.attal., ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi hatámzalot hozta: 

l'alé Kö:r-5ég Képvisclő-testilletének 
59/2012. (XU. 13.) KTH. számú 

hat.írozata 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határn:.wtt, hogy a 
J)él-Kom KH.-vel kötött hulladékszállitásra vonatkoz6
közszolgálati s:r..erződés hatályát 2013. január 1 ·jétöl 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosí(fü;sal. 
meghoss7.ahhírja, 

IIatáridií: azonnal 
Fdelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 J.gen szavazattal, ellenszavazat és 
tartó:rkodás rnílklil az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
64/2012. (XII. 13.) KTH. számú 

határozata 

Varga Kö:r.ség Képvisel(í-testülehi úgy határozott, hogy a 

Dél-Kom Kll.-vcl kötött hulladékszállitásra vonatkozó 
közs:wlgálati szerződés hatályát 2013. január l-jétől 1 évre 
a Hulladékokról szóló tiirvény szeli11tí módosítással 
1neghosszabbí�ja. 

1 Iatáridé\: azonnal 
Felelős: Márhoffer Tibor polgám1esler 

Vázsnok Község Önkormányzat Képvisel.ő-test\Hete 4 Igen s:<:avazaltal, ellens7.ava;r.al és 
tartózkodlll! nélkli1 az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Kö„.ség Képviscl<1-tcstületének 
7112012. (XII. 13.) KTH. számú 

határozata 

Vázsnok Kö:r.ség Képviselií-testliletc űgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kfl.·vcl kötött hulladékszállítiísru vom1tkozó 
közszolg{tlati s;i-.erzödés hatályát 2013. január 1-jé({)l l évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbí1ja. 

Ha.táddl\: azonnal 
Felelős: Fazekas Tibor polgá1mest.er 


