
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 27.i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen  vannak:  Tóth  Gábor  polgármester,  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester,  Balázs 
János, Dr. Dénes Tamás, Dr. Péter Mihály, Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak:  Beke Andrea jegyző, Tantó Csaba Domony polgármestere, Tóth-Ilkó Mihály 
Kartal polgármestere, Dr Petes Tamás KVG Zrt. képviselője

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket  a  meghívott  vendégeket,  a  helyi  médiát. 
Megállapította, hogy az ülés határozat képes, majd ismertette a napirendi pontokat és kérte 
annak elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

1.) Napirendi pont: Kummunális hulladék szállítása

Tóth Gábor: Felkérte  Tóth-Ilkó  Mihály  Kartal  polgármesterét,   hogy tegye  meg  szóbeli 
bevezetését a témával kapcsolatban.

Tóth-Ilkó Mihály: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy sajnos bekerült a 
gépezetbe egy személy, akiről azt hitték Kaposvár képviselője, de kiderült, hogy Galgamácsa 
volt az aki idehozta. 
Szeretnének  egy  olyan  vállalkozót  találni,  aki  húszezer  forint  alatt  tudná  vállalni  a 
hulladékszállítást. 
106 településre épült a Zöldhíd, olyan probléma van, hogy nem ad ki semmilyen információt, 
nem látják azt a szerződést, amely a 106 település aláírt.
Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületek minősített többsége kell, hogy 
egy új egységet hozzon létre. 
Nem akarnak a Zöldhíddal megoldani a hulladékszállítást, eddig semmiféle engedélye nem 
volt  a  Zöldhídnak.  Továbbá  nem  kötelessége  az  önkormányzatnak  a  beszállítást  velük 
megoldani,  ezért  keresnek  szolgáltatót,  aki  ezt  vállalja,  egy  megfelelő  áron,  amelyet  a 
lakosság ki tud fizetni.
A szállítási  rendszer 95 % Eu-s pályázatból  épült.  Az országos statisztikában 5.500 Ft az 
ártalmatlanítás, míg a Zöldhídnál 15.000 Ft.
Ketté választották az egész rendszert, van egy beszállítandó része és van a szállítási rész. 
Kaposvár  20.080  Ft-ra  adott  ajánlatot  a  közbeszerzési  eljárás  megindításáig,  illetve 
befejezéséig. 



Kartal három hónapra szerződött velük, Bag három hónapra, Domony 6 hónapra, Hévízgyörk 
négy hónapra szerződött, míg Iklad hat hónapra szerződött.
Elképzelhető,  hogy  öt  év  múlva  majd  a  feléből  tudja  megoldani  a  kistérség  a 
hulladékszállítást. 

Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy a három hónap arra is lehetőséget 
ad, hogy a jogi átvilágítást megtegyék a Zöldhídnál.

Felkérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  a  kommunális 
hulladékszállításáról.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2010. (XII.27.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

1.)  A  Képviselő-testület  a  Kaposvári  Városgazdálkodási  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaságot (7400. Kaposvár, Cseri út 16.) bízza meg Bag Nagyközség területén a 
kommunális hulladék szállításával kapcsolatos teendőkkel 2011. március 31-ig.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

2.) Ezzel egyidejűleg az AVE-vel kötött szerződést 2010. december 31-vel felbontja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont:      55/2010. (XII.22.) határozat visszavonása

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  testület  tagjait,  hogy  az  elmúlt  ülésen  hozott  köbeszerzési 
eljárás megindítására vonatkozó határozatot vissza kell vonni.

Tóth Gábor: Megkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a visszavonásról.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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57/2010. (XII.27.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

A Képviselő-testület visszavonta az 55/2010. (XII.22.) számú határozatát, melyben Petri 
Ákost megbízták a kommunális hulladék szállítás ügyében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző 

3.) Napirendi pont.: Települési szilárdhulladék 2011 évi díja

Beke Andrea: A hulladék szállítás díja 2011. január 01-től változik. A rendelettervezetben 
szereplő árak 2011. január 1-től érvényesek.

Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el a hulladék szállítás 2011 évi 
díjait.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 10/2010. 
(XII.27.) számú rendeletét a Települési szilárdhulladék 2011 év díjakról.

10/2010. (XII.27.) számú rendelete a

Települési szilárdhulladék 2011. év díjakról

A települési szilárd hulladék díjai 2011. január 01-től érvényesek.

Megnevezés 2011.01.01.- 2011. 04. 30. közötti időszakra
Lakossági, közületi, intézményi és konténerhasználati díjtételek

Ürítési díjtételek
Egy kuka ürítési díja (120 l) 308 Ft +ÁFA/ürítés
Egy kuka ürítési díja (120 l) 16064 Ft + ÁFA/év
Egy kuka ürítési díja (60 l) 245 Ft + ÁFA/ürítés
Egy kuka ürítési díja (60 l) 12730 Ft + ÁFA/év
Egy zsák ürítési díja  360 Ft + ÁFA/db
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A rendelet 2011. január 01.-vel lép hatályba. 

Mivel nem volt több hozzászólás, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az 
ülést bezárta.

-k.m.f.-

                                   Tóth Gábor Beke Andrea 
                                   polgármester jegyző
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