
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 158-4/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én  

11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László    polgármester                                       

Vasáros István    alpolgármester                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea  jegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület 3 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet és 

javasolja elfogadásra.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

     47/2014. (VII. 11.) HATÁROZATA 

 

a 2014. július 11-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 11-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) Temetővel kapcsolatos díjak megállapítása  

2.) Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetése 

 

1.) Temetővel kapcsolatos díjak megállapítása  
 

Pék László  polgármester: ismerteti az előterjesztést, mely alapján szükséges a temetővel 

kapcsolatos díjak  megállapítása. Előzetesen a testület már egyeztetett a díjak tekintetében, 

mely alapján az alábbi díjakat dolgozták ki: 

 

Egy személyes sírhely díja 40 évre     5.000 Ft 
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Kettő személyes sírhely díja 40 évre 10.000 Ft  

 

Elmondja még, hogy a  ravatalozó északi oldalán tervezik az urnahely kialakítását, melynek 

díja 25 évre egy személyes esetében 15.000 Ft, kettő személyes esetében pedig 30.000 Ft 

lenne. Temetkezési szolgáltató által fizetendő díj: 2.000 Ft. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a testületet, hogy van lehetőség díjmegállapításra az 

egyéb vállalkozók tekintetében is, mint például a sírköves vonatkozásában.  

 

Pék László polgármester:  az egyéb vállalkozók tekintetében 2.000 Ft/alkalom díjat javasol.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi, hogy a temetőbe történő behajtásra állapít meg díjat a 

testület?  

 

Pék László polgármester:  autóval a temetőbe történő behajtásra nem állapít meg díjat a 

testület. Kérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan kérdés, vagy további javaslat.  

Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja elfogadásra az alábbi díjakat:  

 

a)  a temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:  

   - egy személyes sírhely 40 évre  5.000 Ft 

   - két személyes sírhely 40 évre       10.000 Ft 

  - egy személyes urnafülke 25 évre  15.000 Ft 

   - két személyes urnafülke 25 évre  30.000 Ft.  

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 2.000 Ft/alkalom 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:  2.000 Ft 

d) a temetőbe való behajtás díja: 0 Ft.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

48/2014. (VII. 11.) HATÁROZATA 
 

A temetővel kapcsolatos díjak meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetővel kapcsolatos díjakat az 

alábbiak szerint kívánja szabályozni: 

a)  a temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:  

     - egy személyes sírhely 40 évre  5.000 Ft 

   - két személyes sírhely 40 évre       10.000 Ft 

    - egy személyes urnafülke 25 évre  15.000 Ft 

    - két személyes urnafülke 25 évre   30.000 Ft.  

 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 2.000 Ft/alkalom.  

 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:  2.000 Ft. 
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d) a temetőbe való behajtás díja: 0 Ft.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a 

rendelet tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: a következő tervezett testületi ülés 

 

2.) Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetése 
 

Pék László  polgármester:   felkéri a Jegyző Nőt, hogy tájékoztassa a testületet e napirend 

vonatkozásában.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ezen téma azon viziközmű rendszerekről szól, amelyekben több 

önkormányzatnak, illetve az államnak is van tulajdona. A DRV kezdeményezésére ezen 

ügyről már a decemberi testületi ülésen szó volt, akkor az volt az első verzió, hogy az 

önkormányzatok ajánlják fel az állam részére a viziközmű vagyont. A megállapodás arról 

szól, hogy mindenki marad tulajdonos, csak az önkormányzatokat a magyar állam képviseli, 

illetve annak képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, és így ő köti meg az 

önkormányzat nevében a szerződést a DRV Zrt-vel.  

 

Pék László  polgármester:   a Jegyző Nő által elmondottak alapján, javasolja a szerződés 

elfogadását a viziközmű rendszerek feletti képviselet tárgyában.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

49/2014. (VII. 11.) HATÁROZATA 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel  

történő szerződéskötésről 

 

Kékkút    Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

vel (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) kötendő szerződés tervezettel egyetért a közös 

ellátási felelősséggel érintett víziközmű rendszerek  feletti képviselet tárgyában.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Pék László, polgármester    

Határidő: azonnal 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11:20 órakor bezárja.  

 

K.m.f.  

 

 

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 


