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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    240-5/2014/ÁBR.  

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én  
18.00 órakor megtartott  nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Sárvári Attila  polgármester 
Molnár Endre   alpolgármester  
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 3 fő jelen van, így határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet: 
 

1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

2.) A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló         
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
        47/2014. (VI. 24.) HATÁROZATA 

 
A 2014. június 24-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 24-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

2.) A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló         
önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

1.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Sárvári Attila polgármester: a szolgáltató nevének változása okán szükséges módosítani a 
rendeletet, továbbá a szezonális szolgáltatás időszakát szükséges a testületnek meghatározni, 
amely áprilistól októberig terjed.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  a rendelet tartalmát tekintve legnagyobb módosítás az üdülők 
vonatkozásában a szüneteltetés lenne. Szentbékkálla vonatkozásában ezen módosítás nem 
jelentős, mivel a településen nem jellemző, hogy nyaraló tulajdonosok kérnének mentességet, 
vagy akár a szolgáltatás szüneteltetését. Továbbá elmondja, hogy a környezetvédelmi 
felügyelőség véleményét ki kell kérni a rendelet módosítás vonatkozásában, mely még nem 
érkezett meg. Amennyiben észrevétellel élnek, akkor újra a testület elé kerül a rendelet 
módosítása. A szezon miatt viszont a szolgáltató sürgeti az önkormányzatokat, ezért lenne 
fontos a jelen módosítás elfogadása.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  tulajdonképpen ezen rendelet módosítás elfogadását követően 
amennyiben egy ingatlant nem használnak, akkor lehet kérni a díj fizetés szüneteltetését.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy eddig is lehetett ilyen igénnyel élni, de a településen 
eddig ez nem volt gyakorlat.  
 
Sárvári Attila polgármester:  a szüneteltetés kérésének vannak bizonyos feltételei is.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy ezen kérelmek ügyében a Jegyző Nő dönt?  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: ezen kérelmek alapja a nullás fogyasztást igazoló közüzemi számla 
becsatolása  a szolgáltatóhoz. Bizonyos esetekben igazolja a jegyző a mentességet, például 
egy romház esetében, amely vonatkozásában szemmel láthatóan bizonyított, hogy lakhatatlan.  
 
Molnár Endre alpolgármester: kérdezi, hogy a hegyi tulajdonosokra nem vonatkoznak az 
elhangzottak, gondol itt a konténerekben elhelyezett hulladék mennyiségére?  
 
Sárvári Attila polgármester: tudomása szerint külterületen még mindig nem működik az 
intézményes szemétszállítás.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  olyan utakon működik az intézményes szemétszállítás, amelyeket a 
szolgáltató gépjárműi meg tudnak közelíteni. Külterületen is be lehet vezetni az intézményes 
hulladékszállítást, de az a lényeg ez a szemétszállítás a háztartási hulladékra vonatkozik és 
nem a gazdasági területeken képződő mezőgazdasági hulladékra.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az önkormányzat rendelkezik egy nagy konténerrel, melynek 
ürítési díja igen komoly összeget tesz ki és erre kellene valamilyen megoldást találni, hogyan 
lehetne ezt a konténert megszüntetni.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy a rendeletben szerepel, hogy a szállítás oda terjed 
ki, amit a szállító gépjármű meg tud közelíteni. Amennyiben az ingatlan olyan helyen 
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helyezkedik el, amit az autó nem tud megközelíteni, akkor a tulajdonosnak a Probio 
emblémás zsákot kell megvásárolni és ott elhelyezni, ahonnan elszállítja a szolgáltató. 
Véleménye szerint fel kell térképezni a területen, hogy mennyi olyan ingatlan van, amelyek 
nem gazdasági céllal funkcionálnak és így háztartási hulladék képződik, és felhívni a 
figyelmüket, hogy kössenek szerződést a szolgáltatóval és vegyék igénybe az emblémás 
zsákot.  
 
Sárvári Attila polgármester: ezen ingatlantulajdonosoknak nem kell megvenni a zsákokat? 
 
dr. Szabó Tímea jegyző:   ezen ingatlantulajdonosoknak is meg kell vásárolni a zsákot. Két 
esetben lehet szó zsákos hulladékszállításról, az egyik az, amikor többlet hulladék keletkezik, 
a másik eset az, amikor az ingatlant nem tudja megközelíteni a jármű, de attól még köteles 
igénybe venni a közszolgáltatást, és vásárol egy egységcsomagot.  
 
Sárvári Attila polgármester: vasárnap este elutaznak az üdülőtulajdonosok és a különböző 
méretű, színű zsákokat elhelyezik a konténerbe,  annak környékén, illetve a község különböző 
pontjain. Véleménye szerint ki kell dolgozni egy koncepciót egy úgynevezett gyűjtőpont 
kialakításáról akár ezen választási ciklus végére, és az augusztusi adós levelekkel együtt ezen 
változásról lehetne az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.  
 
Amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadásra a rendelet módosítását.  

 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2014. (VII. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI. 17.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

2.A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló         
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  a képviselő-testület döntött az előző ülésén a temetői díjak 
felülvizsgálata tárgyában. Ezen módosítások a rendelet tervezetbe beépítésre kerültek, 
társadalmi egyeztetésre lett bocsátva.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:   az akkor elfogadott díjak az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Veszprém Megyei Szervezetével a törvény alapján véleményeztetésre kerültek. A szervezet 
elnökének véleménye szerint alapos, jól előkészített munka, ami alapján a tervezet 
elfogadható. 
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a temető rendjéről, használatának, 
igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítását.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2014. (VII. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
 a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 5/2000.  

(X. 16.)  önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 18:30 órakor bezárja. 
 
                                                                                                                                                                               
 

K.m.f. 
 
 
Sárvári Attila         dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 

 


