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Kékkút Község Önkormányzata 
8254 Kékkút, Fı u. 5. 

 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. július 18-án 11:00 órakor 
megtartott rendkívüli testületi ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége 
                         8254 Kékkút, Fı u. 5. 
 
Jelen vannak: Pék László, polgármester 
                        Vasáros István, alpolgármester 
                        Kardosné Csaba Gyöngyi képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
 
Kiss Krisztina jegyzıkönyvvezetı 
 
Pék László, polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit a testületi ülés alkalmával. 3 
testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. 
Ezt követıen az ülést megnyitotta, indítványozta a Képviselı-testületnek az ülés napirendi 
pontjainak elfogadását. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete az ülés napirendi pontját 3 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

50/2012. (VII. 18.) HATÁROZATA 
 

A 2012. július 18-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2012. július 18-i 
rendkívüli testületi ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg. 
 
I. A szilárd hulladékkezelésrıl szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Pék László, polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. A szilárd hulladékkezelésrıl szóló rendelet módosítása 
 
Pék László, polgármester: Mint ismeretes, ez év július 01-tıl az Észak-Balaton Térség 
Regionális Szilárdhulladék győjtı hely Királyszentistvánon megkezdte a hivatalos mőködést. 
Eddig voltak próbaüzemek, tavaly pedig volt egy tőzeset, ami egy picit hátráltatta az éles 
mőködést. Viszont most július 01-tıl ez mőködik. Annak idején el lett fogadva a 
szilárdhulladék győjtıvel kapcsolatos önkormányzati döntés, egy-két apró változásra még 
szükség van.  
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: Igazából, annyi változás van, hogy benne kell lennie 
szolgáltatóként nem csak a Remondis-nak, hanem az Észak-Balaton Térség Regionális 
Szilárdhulladék-kezelınek is. Benne kell lennie a hulladéklerakónak, a 60-80-120 l-es 
hulladékgyőjtı edények közti választási lehetıségnek is.  
 
Pék László, polgármester: Aki változtatni szeretné a győjtıedénye nagyságát Kékkút 
viszonylatában, annak meg kell vásárolnia az edényt, számlával kell igazolnia annak vételét, 
ki kell tölteni egy nyomtatványt, amivel be kell menni a Remondis-hoz, és amennyiben nincs 
számla tartozása, úgy a következı hónaptól már az általa vásárolt győjtıedényt használhatja, 
az arra megállapított tarifának megfelelıen, (a 60 l-es győjtıedény esetében bruttó 26.248 
Ft/év, 80 l-es esetébe 30.095 Ft/év, 120 l-es esetében pedig 37.194 Ft/év). Most ebbıl 
jóváírásra fog kerülni az önkormányzati támogatás, ami állandó lakos esetében 10.000 Ft/év, 
üdülıtulajdonos esetében pedig 5.000 Ft/év. Ez levonásra kerül, amit a szolgáltató majd 
érvényesít a számlában és automatikusan így fognak a számlák kikerülni. Az önkormányzattól 
kapott győjtıedényeket, amennyiben új vásárlása történik, vissza kell hoznia a lakosoknak. 
Ha kellı mennyiség összegyőlik, akkor majd a vezetıséggel egyeztetnek a győjtıedények 
sorsát illetıen. 
 
Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselı: İk értesítik a lakosságot, vagy az önkormányzat? 
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: İk is írtak egy tájékoztató, meg az önkormányzat is írt egyet. 
Le vannak gyártva, már csak ki kell ıket hordatni a településen. Annyit hozzáfőzne, hogy 
kaptak még egy levelet idıközben, hogy ezeket a díjakat várhatóan az idei évben úgy 
számlázzák, hogy 12%-al kevesebbet, mert eddig nem mőködött az üzem és csak becsült 
adataik voltak. Elvileg a számlákon még ennél is egy picit kevesebb lesz.  
 
Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselı: İket ismerve jó, ha augusztusban kijönnek a számlák. 
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: Most éppen zajlik a számlázás náluk.  
 
Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselı: A hulladékgyőjtı edények áraival kapcsolatban 
tudnak-e tájékoztatást adni. 
 
Pék László, polgármester: 6-8.000 Ft szerinte a kisebb hulladékgyőjtı.  
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Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: Ha valaki úgy kap szabványos hulladékgyőjtı edényeket, arról 
is be kell adni a kérelmet, és ha jönnek összeszedni a szemetet, akkor ellenırzik, hogy 
megfelelı-e az edény mérete. Az igazgató úr azt mondta, hogy nem fogják elvinni, ha nem a 
kérelemnek megfelelı literes lesz. 
 
Pék László, polgármester: Célszerő náluk megvásárolni, mert náluk nagykereskedelmi piaci 
árak vannak, lehet, hogy másol még drágább. Meg ott helyben elkészítik a számlát, ki lehet 
tölteni a nyomtatványt, és nincs gond. Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Amennyiben 
nincs, kéri a képviselıket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha el tudják fogadni a napirendi 
pontot. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2012. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 
 

A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról  
 

 
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Pék László, polgármester az ülést 11:30-kor 
befejezettnek nyilvánította és a továbbiakra zárt ülést rendelt el. 
 

 
Kmft. 

 
 

Pék László                                                                                            Dr. Szabó Tímea 
polgármester                                                                                              körjegyzı 
        
 

 
 

 
 

 
 


