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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 21-én 15:00 

órakor megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 

             8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László, polgármester 

  Vasáros István, alpolgármester 

  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerint napirendi 

pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

70/2011. (XII. 19.) HATÁROZATA 

 

A 2011. december 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. december 19-i 

ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Szilárd hulladékkezelés szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

2. A csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 
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NAPIRENDI TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Szilárd hulladékkezelés szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: a költségvetésben negatív lyuk tátong a perek elvesztésével 

kapcsolatban. Rákényszerültek arra, hogy a jövőt illetően bizonyos térítési díjakat a 

lakosságra át kell hárítaniuk. Többet egyeztettek a szolgáltatóval. Eldöntendő dolog, hogy az 

önkormányzat milyen részt vállaljon a hullaszékszállításban. Van már kiosztott 120 l-es 

edényzet a lakosságnak. Amíg az éles üzem nem működik, addig ahol egy-két fő állandóan ott 

tartózkodik, azon indokok alapján, hogy nem keletkezik annyi kommunális hulladék, az a 

lehetőség van, hogy a 120 l-es edénybe, de 80 l-es edényre vonatkozó gyűjtési díjtételt kell 

fizetni. Ez addig tud működni amíg az éles üzem be nem indul. Az üzem működése után is 

van lehetőség, hogy akkor meg lehet oldani a gyűjtőedény cseréjét, valamint lehetőség lesz 60 

l-es edényzet igénylésére is. De ezt az önkormányzatnak kell eldönteni, ki jogosult erre. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igazolás kerül kiadásra, hogy egy vagy két személyes 

háztartásról van szó.  

 

Pék László, polgármester: Akkor azzal egyetértenek, hogy egy vagy kétszemélyes háztartás 

jogosult legyen erre a lehetőségre. Állandó háztartásoknál évi 10 e Ft-ot biztosít az 

önkormányzat, a nyaraló ingatlanoknál áprilistól szeptemberig 5 e Ft-ot biztosítanának. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Kérdezi, hogy akkor kihagyják-e az időlegesen használt 

ingatlant? 

 

Pék László, polgármester: Van egy harmadik lehetőség, ami egy ideiglenes kategória, ami 

azt jelenti, hogy fele összeget fizet, de egész évben.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ez azt jelenti, hogy aki megszakításokkal tartózkodik itt, az 

alapdíjat a végig fizeti, az ürítési díjnak pedig az 50 %-át. 

 

Pék László, polgármester: ez lesz a baj, hogy ezt ki fogja ezt ellenőrizni. Azt mondja, hogy 

ezzel ne is foglakozzanak, mert ez problémát okoz. Tételezzék fel, hogy mindig ki fogja tenni 

az edényét, akkor meg a szolgáltató fog reklamálni, hogy ez mégsem korrekt. Azt tudják 

csinálni, hogy az önkormányzat vásárol zsákokat, amiket az ingatlantulajdonos megvesz, a 

szolgáltató pedig elszállítja.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő: Ilyen ingatlan nincs is. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: ez a rész a szolgáltató javaslatában volt, ő csak beleírta az 

előterjesztésbe. Gondolta majd eldöntik, hogy legyen vagy ne legyen. 

 

Pék László, polgármester: Ezzel ne foglalkozzanak, mert problémát fog okozni. Szerinte 

hagyják ki az ideiglenesen használt ingatlanra vonatkozó részt. 

 

A képviselő-testület ezzel egyetértett. 
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Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az előterjesztésben szerepel olyan mentesülési lehetőség, hogy 

ha valaki tartósan nem használja az ingatlanát, akkor mentesülhet a díjfizetés alól.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő: A rendelet életbelépéséről minden háztartás 

tájékoztatva lesz? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Még idénre tervezi a tájékoztatást.  

 

Pék László, polgármester: A három felesleges kukát kiviszik a lakóknak, és akkor már csak 

egyet kell vásárolni. Mindenkinek világos, átlátható így a hulladékszállítás? 

További kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, aki a rendeletet az elhangzott módosítással elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2011. önkormányzati rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkezelésről szóló  

9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról 

 

 

2. A csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Kéri a körjegyző asszonyt az ismertetésre. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Megérkezett az előterjesztés, mely szerint a rendelkezésre 

állási díj nem változna, viszonyt a mennyiséggel arányos változó díj 650 Ft-ról 677 Ft-ra 

emelkedne. Kéttényezős díjtétel lesz, ahogy eddig is. Az eszközhasználati díj változatlan 

marad. 

 

Pék László, polgármester: Akkor a kéttényezős díjrendszert alkalmazzák. 

Ez a díjrendszer a lakosoknak kedvezőbb.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen, mivel a szennyvízdíjat úgy számolják ki, hogy az összes 

költséget osztják szét, a nyaraló ingatlanok ezt a rendelkezésre állási díjat akkor is kifizetik, 

ha nincsenek itt. Emiatt kedvezőbb a lakosoknak. 

 

Pék László, polgármester: Aki a csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítását az 

előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2011. önkormányzati rendelete 

 

A csatornaszolgáltatás díjáról szóló 

 14/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az előterjesztésben még szerepelt határozati javaslat arra 

vonatkozóan, ha kevesebb lenne az állami támogatás, mint amivel kalkuláltak, dönteni kell, 

hogy a kiesést külön megállapodás alapján az önkormányzat megfizetni, vagy a lakosokra 

terhelik. 

 

Pék László, polgármester: Az elmúlt évben is az önkormányzat vállalta. Aki a határozati 

javaslatot az a) pont kiegészítésével elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

71/2011. (XII. 21.) HATÁROZATA 

 

A szennyvízdíjjal kapcsolatos kalkulált, de meg nem ítélt állami 

támogatásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

amennyiben 2012. évben a DRV Zrt. által kalkuláltnál a megítélt 

állami támogatás kevesebb lesz, akkor az ebből adód kiesést a DRV 

Zrt. részére külön megállapodás alapján megfizeti.  

 

                  Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2011. december 15.   

 

Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a 

részvételt – az ülést 15:15 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester             körjegyző 

 


