Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám: 4/2008.
J E G Y Z Ő K ÖN Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 22.-én
(kedd) 19,00 órakor tartott üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Dr. Magyar Gábor
Budai Mihály: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 11 fő jelen). Javasolja a napirend elfogadását
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
NAPIREND
1./

Hulladékszállítás – lakossági tárolóedényzet beszerzésének felülvizsgálata

Budai Mihály: az ideszállított használt kukák állapota kritikán aluli, ezért kértünk
ajánlatokat új edényzet beszerzésére. Két cég jelentkezett a felhívásra. Ismerteti a Kaposvári
VG.Zrt. levelét, melyben a kedvezőbb ajánlat szerepel.
Schottner Jánosné: kéri, hogy a levél kerüljön föl Tahitótfalu honlapjára.
Csörgő Mihály: a szerződéssel együtt.
Budai Mihály: ismerteti az árajánlatokat, és javasolja a kaposvári cég ajánlatát elfogadásra.
Karácsony Ádám: szintén a Kaposvári VG. Zrt.-t javasolja az ingyenes házhozszállítás miatt.
Budai Mihály: ez a csere 290 edényt érint, az ezzel kapcsolatos adminisztráció, a hivatali
dolgozók munkája lesz.
Csörgő Mihály: felmérték az igényeket a 120 és 240 l –es kukák tekintetében?
Budai Mihály: csak annyit kell kifizetnünk, amennyit felhasználunk.
Karácsony Ádám: a szerződés ezen részéről miért nem lettünk tájékoztatva?
Budai Mihály: még szerződést nem kötöttünk.
Karácsony Ádám: kifogásolja, hogy legutóbb sem volt ez korrekten leírva. Kéri, hogy
legyenek konkrétan megfogalmazva, és leírva az ajánlatok, valamint időben tájékoztassák a
képviselőket a döntés előtt.
Dr. Sajtos Sándor: pontosan rögzítsük, a tényeket. (darabszám, határidő, ingyenesség, stb.)
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Budai Mihály: új kukák vásárlása a Kaposvár VG Zrt. –től a megadott áron történik.
80l-400db, 240l-300 db, az átvétel szállítólevéllel történik, 30 napon belül számláznak, és
csak a ténylegesen kiadott kukák után fizetünk.
Dr. Sajtos Sándor: a szállítási költség és a kiosztásban való közreműködés az árajánlatban
szerepel.
Vaczó Zoltán: a regisztrációt a hivatal végzi.
Karácsony Ádám: a haszonkölcsön szerződést, ki fogalmazta meg? Két ellentmondást is
tartalmaz. (valós forgalmi érték, lopás)
Törökné Kelemen Ildikó: az előző árajánlatban szerepel, hogy a kukákra öt év garanciát
vállal, és tíz év alkatrészellátást biztosít.
Karácsony Ádám: a szerződés aláírásától fizetjük a bérleti díjat?
Csörgő Mihály: a két ajánlat közötti 70 eFt különbséget le kellene alkudni. .
Dr. Sajtos Sándor: mivel nincs itt Tóth János jegyző, az SZMSZ szerint nem hozhatunk
döntést.
Budai Mihály: holnap megvizsgálja a döntést, és élhet kifogással.
Budai Mihály: javasolja a határozati javaslat elfogadását, a fenti kiegészítésekkel.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Karácsony Ádám) meghozta
döntését.
26/2008. (01. 22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
részére a Kaposvári VG Zrt.-től vásárol max. 400 db. 80 l-es, és max. 300 db.
240 l-es tárolóedényzetet.
Az eladó a megrendelt kukákat szállítólevéllel az Önkormányzat által megjelölt
helyre leszállítja.
Az eladó a lakosság részére ténylegesen kiosztott tárolóedényzet darabszáma
alapján, a szállítást követő 30 napon belül számláz az Önkormányzat felé.
A Polgármesteri Hivatal feladata az éves matrica kiosztása és az
adminisztráció.
Az eladó 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást biztosít az eladott árura,
továbbá közreműködik a kukák kiosztásában, a korábban kiosztott kukák
összegyűjtésében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére..
Határidő: azonnal
Felelős: Budai Mihály polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: javasolja, a Hulladékgazdálkodási Rendelet, további vizsgálatát,
díjtételek, adó és költségvetés szempontjából, az első negyedév kiszámlázása előtt. Felhívja a
Képviselő-testület figyelmét, hogy január 23.-án, és 24.-én pályázatokkal kapcsolatos
megbeszélésekre kerül sor a Polgármesteri Hivatalban (csónakház, Pintér ház,
forgalomlassítók)
Karácsony Ádám: javasolja, hogy az adóbevételeket gondolják át, és csak akkor biztosítson
kedvezményt a hivatal, az egyedülállóknak, időseknek, ha egyéb adótartozással nem
rendelkeznek.
Csörgő Mihály: a kétfős családok hátrányosabb helyzetbe kerültek, a 120–as kukanagyság
megállapításával.
Budai Mihály: a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította
reklamációját.

a REMONDIS Kft.

Gaál Sándorné: a kétfős háztartásokban szerintem is elég a 80l –es kuka, ez nem érinti a
költségvetést.
Schottner Jánosné: nem jelent akkora terhet a 80l, és a 120l-es kuka közötti díjkülönbség,
mint a 120-as és 240-es között. (6000,-Ft/év)
Gaál Sándorné: de ez csak a szolgáltatót érinti.
Karácsony Ádám: tavaly a lakosság nem fizette közvetlenül a szelektív hulladékgyűjtő
költségét, most viszont igen.
Budai Mihály: fölszámolhatjuk a szelektív hulladékgyűjtő pontokat, ha a házaktól
elszállítják a szelektíven kirakott szemetet. Ezt követően megköszönte a Képviselőtestület
munkáját és az ülést 20,00 órakor bezárta.
Kmf.
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