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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 31-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                 Fekete Csaba alpolgármester  
                        Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                 Dr. Gonda Péter, Magyar Lívia, 
                          Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Lakosság részéről: 2 fő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs és Kovács Tamás  
a Saubermacher-Marcali Kft. ügyvezetője. 
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 

  1./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszol- 
       gáltatásról szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

     (közszolgáltatási díj megállapítása) 
 

1./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszol-   
   gáltatásról szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására 
  (közszolgáltatási díj megállapítása) 
  Előadó: Sipos Balázs 
               polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: e napirend tárgyalásának előkészítésekor több alkalommal 
előzetes egyeztetés történt az önkormányzat és a szolgáltató között. Ezen egyeztetések 
hatására készült az előterjesztés szerinti új díjkalkuláció, illetve a vonatkozó önkormány-
zati rendelet módosításának tervezete is. A díjjavaslat nem számol a közszolgáltatás 
teljesítéséhez önkormányzati támogatással. Részletesen szólt a rendszer változtatásának 
szükségességéről és okairól. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Kovács Tamás ügyvezető hozzászólása és a feltett kérdésekre adott válaszai:  
bízik benne, hogy a mai testületi ülésen döntés tud születni a 2011. évi szolgáltatási  
díjat illetően. A szolgáltató részéről javasolt díjtételek megalapozott, mért és pontos 
számítások eredménye, mely az elmúlt év termelt hulladékmennyiségén alapul. 
A testületnek azt is szem előtt kell tartania, hogy a termelt hulladék elszállításának/ 
ártalmatlanításának díját a jogszabály előírása értelmében annak előállítójának, s nem 
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pedig az önkormányzatnak kell megfizetnie. Kéthelyen ez a lakosság szempontjából eddig 
szerencsésen alakult, hiszen az éves szolgáltatási díj nagy részét az önkormányzat a 
lakosságtól átvállalta. A jövőben e gyakorlaton változtatnia kell, a szolgáltatónak kell 
leszerződnie a szolgáltatás végzésére a lakossággal. 
Véleménye szerint a felvetett súly szerinti elszámolási rendszer nagyon drága. 
A szolgáltatás igénybevételét nemcsak az írásos szerződés, hanem a jogszabály értel- 
mében a szolgáltatás felajánlása (elmegy a szállító autó az ingatlan előtt) is létre hozza. 
A kizárólag bázisadatokból kiindulni a díjjavaslat készítésekor nem lehet. A cégnek fix 
költségei is vannak (értékcsökkenés, rekultiváció, kötelező 30 éves utógondozás költségei, 
stb.). A benyújtott díjkalkuláció egy nagyon pontos költség ráfordítás elemzés eredménye, 
mely természetesen csak Kéthely község adatait tartalmazza. 
A díjjavaslat évre szól, tartalma az előző év adataitól függ, gondol itt a 60 l-es edényzet 
esetleges elszaporodására, hiszen ha ez bekövetkezik, akkor erre a térfogatú edényre 
magasabb díj fog jövőre képződni, a fajlagos költségek emelkedése miatt. Előrevetíti annak 
indokoltságát is, hogy a testület rendeletében feltételhez kösse a 60 l-es edényzet 
választásának lehetőségét. Vallja, hogy cége szolgáltatási árai még így is a környék 
szolgáltatóihoz képest a legalacsonyabbak, de elfogadja, hogy a lakosság szempontjából ez 
nagyon magas és nehéz elfogadtatni. A javasolt díjtételekből – megítélése szerint – a 
fentiekben ismertetett okok miatt nem tud további engedményt tenni. A lakossági tájékoz-
tatásban felajánlja közreműködését. 
Megoldásnak tartaná, ha az önkormányzat lépcsőzetes díjemelést hajtana végre, de ehhez  
az első években önkormányzati hozzájárulás is szükséges, melyet a lakossági számlán is fel 
tudnak tűntetni igény esetén. A meg nem fizetett szolgáltatási díj adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. A régi rendszerű díjfizetés fenntartását az eddigi megbeszélésekhez 
képest óriási visszalépésnek és hibának is tartaná. Jogszabályi előírás szerint a heti egyszeri 
szállítás kötelező, ezt a számot nem lehet csökkenteni 
 
Fekete Csaba alpolgármester: tapasztalatai szerint a község lakossága elégetett a 
szolgáltatással, a régi rendszerű díjbeszedés az ismert szakmai vélemény alapján nem 
folytatható. Ugyanakkor a javasolt új rendszer bevezetésével, illetve a javasolt díjtételekkel  
a lakosság ez irányú terhei többszörösére fognak emelkedni, különösen ha nem párosul 
önkormányzati támogatással. A szolgáltatói javaslat valószínűleg megalapozott számításokon 
alapul, a kért szolgáltatási díjnak fedezetet kell nyújtania az ő ráfordításai megtérülésének is. 
E területen az önkormányzat a hatósági ármegállapító. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: a szolgáltatóval – a közbeszerzési eljárás miatt – 2012. év  
végéig élő szerződése van az önkormányzatnak. Nehéz döntés előtt áll a testület, hiszen 
döntése meghozatalakor arra is tekintettel kell lennie, hogy se a lakosság érdeke, sem pedig  
a szolgáltató árbevételi terve se sérüljön. A lakosság eddig is „kukadíjat” fizetett, hiszen a 
szolgáltatás díja nem volt a kommunális adóba beépítve. Véleménye szerint akár káosz is 
kialakulhat a hulladékszállítás területén, hiszen egyrészt a technológiaváltás megnöveli a 
kiadásokat, másrészt az önkormányzat eddigi támogatása megvonása miatt. 
A fenti körülmények a lakossági szolgáltatási díjakat megsokszorozzák, melyet a lakosság 
felé nehéz lesz megmagyarázni. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: összefoglalva ismertette e területet érintő változás szükségességét, 
a közigazgatási hivatal 2009. év végén kelt szakmai véleményét, az önkormányzati hulladék- 
gazdálkodás szabályozásáról és a díjbeszedés gyakorlatával kapcsolatban, különösen a 
2 e/Ft/fő díjbeszedés helytelen voltára, mivel a jogszabályi rendelkezések értelmében a 
lakosságnak a díjat a testület által meghatározott egységnyi díjtétel és díjfizetési időszakban 
ürített hulladékmennyiség szorzata szerint kell fizetnie. A díjmegállapításhoz a szolgáltatónak 
a fajlagos hulladékmennyiséget ki kell mutatnia. 
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Ismertette továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, az állampolgári jogok biztosának 
2011. januárjában közzétett közleményét, külön kiemelve a 64/2008. (III.28.) kormányrendelet 
közszolgáltatási díj megállapítására irányuló szabályait. 
 
Sipos Balázs polgármester: szerinte a hulladékgazdálkodási törvény célja az volt, hogy a 
hulladék mennyiségét korlátozza. A díjkalkulációval kapcsolatban elmondja, hogy sokallja  
az elmúlt évről a 20 % emelési kezdeményezést. Ha ezen a mértéken tudna változtatni a 
szolgáltató, akkor véleménye szerint megegyezés is születhetne a díjat illetően. 
Szerinte a lakosság részéről kihelyezett hulladék mennyisége is jelentősen csökkenni fog az 
elkövetkezendő időszakban, mely a költségekre is kihatással lesz pl. kevesebb járatszám, 
rekultivációs költségek csökkenése, stb. Számításai szerint az önkormányzat a jövőben nem 
tudja e terület finanszírozását az eddigi mértékeknek megfelelően tartani, az önkormányzatnak 
is egyre nagyobb terhet jelent. Véleménye szerint most kell határozottan lépni. 
Ha a testület még is úgy döntene, hogy nyújt támogatást a szolgáltatáshoz, akkor a nyújtott 
szolgáltatás díjcsökkentő tényezőnek minősül, s újra át kell dolgozni a díjjavaslatot. 
Az eddigi gyakorlat egyszerű volt, hiszen a szolgáltató egy számlát bocsátott ki az önkor-
mányzat nevére havonta, míg az önkormányzat 2 e Ft/év/fő díjat szedett a lakosságtól, mely 
utóbbi gyakorlat ismeretei szerint jogszabályellenes. Véleménye szerint a testület igazságosan 
nem tudna nyújtani díjkedvezményt a lakosság részére. 
 
Dávid Tamás képviselő: úgy érzi, hogy a szolgáltatónak arra kellene törekednie, hogy 
pontosan számoljon el a átvett hulladékmennyiségről, mely csak mért mennyiséggel 
lehetséges, lásd telefonszolgáltatók percdíjai. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: úgy látja, hogy két dolog össze van mosva. A szolgáltatói 
díjjavaslat megtárgyalása, s a tevékenység ellátásához eddig nyújtott önkormányzati 
támogatás megszűntetése. Szerinte e két kérdést külön kellene választani egymástól; 
a díjjavaslat tárgyalását az önkormányzat folytassa a szolgáltatóval, s a testület külön  
döntse el, hogy a tevékenység biztosításához ad-e támogatást. Személy szerint nem  
vállalja fel annak a döntésnek a felelősségét, hogy a lakosságot ilyen magas díjfizetéssel 
terhelje a testület. Szerinte a jelenlegi rendszer a díjbeszedéssel kapcsolatban maradhat, 
csupán az egységes támogatási mértéket mennyiségre kell átváltoztatni. A testületnek a 
hozzájárulás mértékét kell eldöntenie. Az adók módjára való behajtás az apparátus feladata, 
mely többletköltséget fog jelenteni. E témában nem tud addig döntést hozni, amíg nem látja, 
hogy a hulladékszállítás támogatásának tervezett megvonását mi indokolja, azáltal 
megtakarítandó összeg mely terület finanszírozásához szükséges. 
 
Németh Lajos volt polgármester kért és kapott a képviselőtestülettől hozzászólási lehetőséget. 
 
Németh Lajos Kéthely, Hegyalja u. 11.: azért kért szó, mivel 2009-ben polgármesterként 
részese volt az addigi döntéseknek, illetve a közigazgatási hivatal állásfoglalását is ismeri az 
önkormányzat eddigi gyakorlatával kapcsolatban. Véleménye szerint semmilyen határidő nem 
kötelezi a testületet, hogy változtasson az eddigi rendszeren. Számtalan önkormányzat azt a 
gyakorlatot folytatja, hogy részben vagy egészben átvállalja a szolgáltatás díját. A közigaz-
gatási hivatal korabeli szakmai véleménye nem köti a testületet; ha a testület eljárása nem 
lesz megfelelő, akkor majd az új kormányhivatal megteszi a szükséges lépéseket, akinek már 
törvényességi ellenőrzési jogköre is van.  
Szerinte ezt az állásfoglalást a végleges döntése meghozataláig meg kellene várnia a 
testületnek. A terület szabályozásában jogszabályi változás is várható. 
A testületnek azt kell eldöntenie, hogy tud-e a tevékenység végzéséhez támogatást nyújtani, a 
tervezett változtatást egyszerre nem lehet meglépni.  
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Távlati célja lehet az a testületnek, hogy támogatását teljesen kivonja a rendszerből. 
Véleménye szerint is az egyik legolcsóbb cég a Saubermacher. 
Az tervezett új rendszer bevezetése mindenkinek hátrányos, legfőképp a lakosságnak,  
akinek egyik évről a másikra több ezer forinttal nőne a terhe. 
 
Bódis József Kéthely, Ady E. u. 15. szám alatti lakos kért és kapott a képviselőtestülettől 
hozzászólási lehetőséget. 
 
Bódis József Kéthely, Ady E. u. 15.: úgy gondolja, hogy a mennyiség szerinti szemétszállítás 
jelentene megoldást, melynek technikai hátterét a szolgáltatónak kell megteremtenie, leolvasó 
rendszert kell működtetni hozzá. Van erre már példa az országban. 
 
Sipos László képviselő: véleménye szerint a mai ülésen hasznos információk hangzottak el, 
de döntést még sem hozhat a testület. Egyetért azokkal a javaslatokkal, hogy a testület 
először határozza meg, hogy tud-e támogatást nyújtani a szolgáltatáshoz, s ha igen mekkora 
összegben. Az előző testület szemlélete is mindig az volt, hogy e területen is támogassa a 
község lakosságát. Úgy érzékeli, hogy az idei költségvetés nem tud az eddigi támogatásoknak 
megfelelő keretet nyújtani. Véleménye szerint e tevékenység támogatásából fokozatosan az 
önkormányzatnak ki kell szállnia, de figyelemmel kell lenni az itt élő emberek anyagi 
lehetőségére. A január hónapra kiszámlázott szolgáltatási díjjal már mindenképpen támogatja 
a testület a lakosságot. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 5 igen 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2011.(I. 31.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező   
       közszolgáltatásról szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet  
       módosításáról (közszolgáltatási díj megállapítása) szóló előterjesz- 
       tést, mely alapján úgy döntött a testület, hogy döntését a soron 
       következő, a községi önkormányzat 2011. évi  költségvetését 
       tárgyaló ülésére halasztja. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztést a testület 
       soron következő ülése elé terjessze megvitatásra. 
  
       Határidő: 2011. február 15. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület rendkívüli nyilvános ülését 
bezárta.       
 
                                     k.m.f. 
 
 
Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


