
 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 31.-i ülésén 
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatait elfogadva, több a lakosságot 
közvetlenül érintő rendeletet alkotott, illetve a rendeletek végrehajtása érdekében szolgáltatási 
szerződéseket kötött, amelyekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:     
 

1. A kedvtelésből tartott állatok tartásának és az ebrendészeti hozzájárulás 
mértékének szabályairól szóló 10/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet: 

 
A rendelet szerint a község belterületén családi házanként legfeljebb három db. eb – 

és egyszeri szaporulata három hónapos koráig – tartható. A rendeletben nem kerültek 
szabályozásra azok a területek, amelyeket magasabb szintű jogszabályok – így az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet – szabályoznak, de 
értelem szerűen az abban foglaltak betartása is kötelező érvényű. Így különösen a 
Kormányrendelt 17.§.-nak betartására hívnám fel a figyelmet, mely szerint belterület 
közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. Az önkormányzati rendeletünk szerint a 
játszótérre így sem vihető be az eb.  

A jogszabályokban foglalt követelmények érvényesítése érdekében szerződést 
kötöttünk az állati hulladék begyűjtésére a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel, 
valamint új, kibővített szerződést kötöttünk a gyepmesteri és állatmentési tevékenység 
ellátására az ALPHA-Vet Kft.-vel. A gyepmesteri tevékenység lényeges változása, hogy 
ezentúl nemcsak az önkormányzat jelzésére jönnek ki a településre, hanem havi egy 
alakalommal önállóan kötelesek ellenőrizni a település teljes belterületét és a kóbor 
állatokat befogni és elszállítani. 

Az állati hulladék begyűjtésére vonatkozó szerződés szerint a Vállalkozó begyűjti és 
megsemmisítésre elszállítja a lakossági ingatlanokon (50 kg. össztömegig) és a közterületen 
keletkezett állati hulladékot (macska, kutya stb.). Ennek költségét az önkormányzat viseli. A 
lakossági körben, kedvtelésből tartott állatok esetén az 50 kg.-ot meghaladó állati hulladék 
elszállítási költségét a lakos téríti meg, amelynek összege 83 Ft.+ÁFA/kg. A vállalkozó 
folyamatos, 0.00-tól 24.00 óráig tartó ügyeletet biztosít, melyet az alábbi zöld számon lehet 
hívni: 80-205-093. 

 
2. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és 

ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet:     
 
Az önkormányzat rendelete, valamint a rendelet alapján a DRV Zrt.-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre, valamint a 
455/2013. (XI:29.) Kormányrendeletre alapszik, ezen jogszabályok végrehajtását szolgálják. 
A fenti jogszabályok értelmében az ingatlan tulajdonosok évente legalább egy alkalommal 
kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, a szennyvíz szippantást elvégeztetni. Mentesülnek 
ez alól a nem használt vagy beépítetlen ingatlan tulajdonosok, de ezt a tényt az ingatlan 
tulajdonosnak írásban be kell jelenteni az önkormányzatnak és a közszolgáltatónak egyaránt. 

A Közszolgáltatási Szerződés szerint a közszolgáltató DRV Zrt. megrendelés esetén 
három munkanapon belül köteles a háztartási szennyvizet elszállítani. A megrendelést 
továbbra is a 06-30-385-06-84 telefonszámon kell bejelenteni. A közszolgáltatási díj 
lakossági fogyasztók esetén 1.830 Ft./m3+ÁFA , amelyre még 0.50 Ft/m3.+ÁFA 
vízterhelési díj is felszámításra kerül. 

 
A szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, panaszokat a DRV ügyfélszolgálatán 

lehet tenni: 
 
Telefon: 06-40-240-240 
Levélben: 8061 Siófok, Pf.: 888 
Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@drv.hu      
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3. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IX.1.) 

önkormányzati      rendelet: 
 
Az önkormányzati rendelet elfogadásával a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés nem változott, mivel erre a KDV Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás jogosult. Ennek megfelelően a rendeletben szereplő azon lehetőség, 
hogy az egyedülállók részére 60 literes gyűjtőedény is biztosítható, csak a közszolgáltatási 
szerződés módosítását követően, 2016. január 1. után lesz lehetséges. 

A rendeletben módosultak a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok. A 
szüneteltetés iránti kérelmet évente meg kell újítani, és a kérelemhez csatolni kell a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Okmányirodájának igazolását arról, 
hogy az adott ingatlanra vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart 
nyilván. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát – különösen az egyéb közszolgáltatások 
„0” fogyasztását  bizonyító közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással – a 
Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. 

 
A rendelet más lényegi változást nem tartalmaz, sem a térítési díjak sem a szállítási 

napok nem változtak. Sajnos az utóbbi időben többször tapasztaltuk a hulladékkezelésre 
vonatkozó szabályok be nem tartását is, ezért a településünk tisztasága és egészségünk 
védelme érdekében szeretném felhívni a figyelmet a szabályok betartására, illetve 
tájékoztatást adni azokról a lehetőségekről, amelyek az esetlegesen keletkező többlethulladék 
elszállítását biztosítják. Többször tapasztaltuk, hogy a heti hulladékszállítási napon, a 
gyűjtőedény mellé is hulladékot helyeznek ki, amelyet a szolgáltató nem szállít el. Erre csak 
akkor van lehetőség, ha a többlethulladékot a szolgáltatótól vásárolt, vegyes (kommunális) 
hulladék elszállítására alkalmas zsákban helyezik ki, amelynek díja bruttó 420 Ft. Továbbra is 
lehetősége van minden ingatlan tulajdonosnak az évi egy alkalommal történő térítés mentes 
lomtalanítás megrendelésére, amelynek során max. 3 m3 hulladék helyezhető ki. A 
lomtalanítást megrendelni a 202-260 vezetékes telefonszámon lehet. 

A szelektív szigetnél is többször tapasztaltuk, hogy telítettsége esetén a hulladékot a 
zöldterületen helyezik el, illetve a túlméretes hulladékot a gyűjtősziget mellé helyezik, 
amelyet a szolgáltató nem szállít el. A szelektív szigetek hasonló, nem rendeltetésszerű 
használata miatt azokon a településeken ahol biztosított a házhoz menő szelektív gyűjtés, így 
Bakonykútiban is, a szolgáltató kezdeményezte a szelektív sziget megszüntetését. Mivel 
Bakonykútiban korábban ilyen probléma nem merült fel, sikerült a szolgáltatónál elérnünk, 
hogy a szelektív sziget megmaradjon. Kérem, hogy a szabályok betartásával a jövőben is 
őrizzük meg ezt a lehetőséget. A gyűjtősziget telitettsége esetén se helyezzük a hulladékot a 
zöldterületre, hanem ez esetben a házhoz menő szelektív gyűjtés lehetőségét vegyük igénybe. 
Minden hónap első keddjén kihelyezhető a szelektíven gyűjtött hulladék, átlátszó műanyag 
zsákban a PET palackok és a fém italos dobozok, a papír hulladék pedig kötegelve.     
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti rendeletek és a hozzájuk kapcsolódó 
szerződések elérhetők az interneten www.njt.hu oldalon, az Önkormányzati rendeletek 
menüpont alatt a megye és a település kiválasztását követően vagy kinyomtatva 
megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban. 
        
Bakonykúti, 2015. szeptember 25. 
 
 
        Marics József 
         polgármester                                                           


