
Tahitótfalu Község Önkormányzata
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e

Szám: 2/2008.
J E G Y Z Ő K ÖN Y V

Készült: Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2008.  január  15.-én 
(kedd) 17,00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Csörgő Mihály, Dr. Magyar Gábor

Budai  Mihály:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület  
határozatképességét  (14  főből  9  fő  jelen).  Javasolja  a  napirend elfogadását,  felkéri  Gaál  
Sándorné, és Nagyházú Miklós képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

NAPIREND

1./  Hulladékszállítás

2./ Egyebek 

1./  Hulladékszállítás

Budai Mihály: a hulladékszállító edényt az új szolgáltató biztosítja a hónap második felében.  
A legjobb megoldás, ha az Önkormányzat 4 évig bérli a kukát, majd jelképes, könyvszerinti  
áron megvásárolja.

Dr. Magyar Gábor és Csörgő Mihály megérkezett 17,15 órakor.

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  Önkormányzat  bérelné  a  lakosság  helyett  a  kukát.  A  
többletszolgáltatás,  amely  a  szemétszállítási  díjban  benne  van,  tehermentesíti  az  
Önkormányzatot, ezért az Önkormányzat fizetné a kuka bérleti díját. Az Önkormányzat éves 
szinten 8 mFt körüli összeget spórolna meg.

Dr. Magyar Gábor: mennyi az összes költség éves szinten?

Budai Mihály: 3,5 mFt.

Vaczó Zoltán: mondjuk ki, hogy a 4 év után a kuka az Önkormányzaté.

Wágner Péter Antal megérkezett 17,22 órakor.

Gaál Sándorné: az Önkormányzat tulajdonába kerül 4 év után a kuka?
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Budai Mihály: igen. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Schottner Jánosné: a törési károkkal mi a helyzet?

Budai Mihály: aki felelős érte az fizeti. 

Dr. Magyar Gábor: akinek meg van a kukája, azért nem fizet az Önkormányzatnak.

Budai Mihály: mindenki megkapja az egységes kukát.

Dr. Sajtos Sándor: akinek van szabványos kukája, azt matricázzák. 

Wágner Péter Antal: mennyit fizetünk a 4 év után?

Budai Mihály: kb. 1,5 mFt-ot.

Dr. Magyar Gábor: az új beköltözők kukáját ki fizeti?

Budai Mihály: azt is az Önkormányzat. 

Dr.  Magyar  Gábor:  az  Önkormányzat  amortizált  értéken,  maradványértéken  
megvásárolhatja a 4. évet követően a kukákat.

Budai Mihály: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Törökné Kelemen Ildikó)  
meghozta döntését. 

6/2008. (01. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  lakossági  gyűjtő 
edényzetet  (kuka)   bérbe veszi a szolgáltató Kaposvári Városgazdálkodási ZRt-
től, és ingyenesen biztosítja a lakóknak. 

A bérleti díj:    80 l-es kuka 1.464,-Ft+ÁFA/db/év
120 l-es kuka 1.571,-Ft+ÁFA/db/év
240 l-es kuka 1.871,-Ft+ÁFA/db/év

A bérleti díj minden év január 31-ig esedékes, az első 2008. 01. 31-ig. 
A  4.  évben  szerződő  felek  a  bérleti  megállapodást  felülvizsgálják,  és  az  
önkormányzat maradvány értéken megvásárolhatja a kukákat. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal
Felelős:     Budai Mihály  polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: a szolgáltató 48 órán belül hozza a kukát, ezért volt szükség a rendkívüli  
ülésre. 
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Budai Mihály: már a hétvégén osztjuk a kukát. A rendeletmódosítás szóba került. A 240 l-es  
kukát 6 személytől kellene biztosítani. Négy kiskorú gyerek esetén is 120 l-es kukát kapna a 
család. 

Wágner Péter Antal: a szelektivitás felé haladunk. A 80 l-es kukát ne csak azok kaphassák,  
akik egyedül élnek vagy 2 fő 70 éven felüli. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  arányos  teherviselést  valóban  előírja  az  ombudsmani  jelentés.  A 
szemétgyűjtést  csak  arányossági  alapon  lehet  megállapítani.  Az  eddigi  gyakorlatot  kell  
figyelembe venni. Az arányosság elvét korlátozással tudjuk betartani.

Wágner Péter Antal: miért nem került ki időben a lakossági tájékoztatás? A kuka elvitelét  
kifogásolják sokan. A céget is minősíti  az eljárás. Nem baj az, ha a lakosság elmondta a  
véleményét. A szemétszállítás viszont nem azonos időben történik. 

Csörgő Mihály: sajnos ez 5 évvel ezelőtt is így történt. 

Budai  Mihály:  a  pályázat  lebonyolítását  valóban  kezdhettük  volna  hamarabb,  de 
Szentendrével  is  próbáltunk  együttműködni.  A  kuka  mérete  kapcsán  javaslom  a  rendelet  
módosítását. 

A  Képviselő-testület  a  rendelet  módosításának  előkészítését  11  igennel  elfogadta.  (Gaál  
Sándorné nem szavazott)

Állásfoglalás: Tahitótfalu Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a rendeletmódosítás  
előkészítésére. 

Dr. Sajtos Sándor: a településközpont kialakítására van pályázati lehetőség. 

Budai Mihály: megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 17,55 órakor bezárta.

Kmf.

Budai Mihály            Tóth János 
polgármester   jegyző 
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