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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS  
 

TELEPÜLÉSI SZILÁD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL   
 

Tisztelt Lakosok!  
 
2010. december 29. napján (szerdán) egyeztetni voltunk a jegyzővel az AKSD-nél avégett, 
hogy a településen élő lakosok számára hogyan tudnánk még kedvezőbbé, még kevesebbé 
konvertálni a települési szilárd hulladék elszállításának díját.  
 
A megbeszélés során az alábbiakra jutottunk: lehetőség nyílik majd arra, hogy a 
Képviselő-Testület helyi rendeletben szabályozza azon lakosok körét, akiknél két ingatlan 
tekintetében egy kuka díját kell megfizetni. Ennek hátrányát viszont azok fogják elszenvedni, 
aki egy háztartás után egy kukát fizetnek, mivel Monostorpályiban a hulladék összes 
elszállított mennyisége nem hogy csökkent, hanem nőtt!   
 
Egy másik problémára is rávilágított minket az AKSD: több,mint 3 Millió (!) forintnyi 
hátralék halmozódott fel az évek során a faluban! Ez irdatlanul sok!  
 
A vezetőség célja az, hogy csökkentse a kukadíjat. De hogyan? � Ha két háztartás egy kukát 
fizet, akkor az egy háztartás egy kukát fizetők díja lesz magasabb. � Ha mérjük a szemét 
mennyiségét, akkor a mérésből adódó többletköltség emeli meg az elszállítási díj mértékét, 
hiszen akkor a beruházás költségét a lakosokra hárítja rá az AKSD, azaz a szolgáltató. 
(minden szolgáltató ezt tenné).  
 
Rendelkezésünkre áll az a lista, hogy kik azok, akik nem fizetnek. A törvény nem ad 
lehetőséget arra, hogy ezt közöljük mindnyájukkal (a falu összes lakosával), de azt nem 
szabályozza, hogy arra adjunk alkalmat, hogy közöljük a tisztelt lakosokkal, hogy kik azok, 
akik fizetnek. Magyarul e tekintetben kikre is vagyunk büszkék? = akik fizetnek. Ezt már 
lehet közölni.  
 
Tehát: el fogjuk indítani azt a folyamatot 2011. tavaszán, hogy az eddigitől eltérő színű 
SZÍNES KUKÁT  kapnak azok (csak kísérleti jelleggel egy pár utcában, de � egyszerre csak 
egyben), akik FIZETIK A DÍJAT, és akik ezen utcában nem fizetnek, azoknál megmarad a 
kék kuka. Így látható lesz a különbség. Hogy melyik utcában kezdjük el, arról tájékoztatni 
fogjuk a lakosokat.  
 
Ezen túlmenően a tisztességesen fizető állampolgáraink érdekeit védve a lakásfenntartási 
támogatásban részesülők részére természetben fogjuk nyújtani ezen támogatási formát 
(önkormányzati rendeletben foglalt szabályokkal), mégpedig úgy, hogy akik ebben 
részesülnek, azoknak, ha hátralékos akkor a szociális törvény erejénél fogva felülvizsgálatra 
hivatkozva határozattal átváltoztatjuk a szociális juttatást úgy, hogy az AKSD kapja meg 
utalásként a támogatást. Enyhébb lesz a változtatás akkor, ha mindezt a juttatásban 
részesülő kéri mindaddig, amíg kuka hátraléka van. Amennyiben nem lesz, úgy megint 
kézhez fogja kapni a lakásfenntartási támogatást forintra pontosan.  
 



Akik nem részesülnek ebben, akkor ott az adók módjára való behajtást fogjuk véghezvinni, 
melynek végső formája � az ingófoglalás, ���� bérletiltás, vagy ���� az ingatlanra való 
bejegyzés.  
 
A fent leírtakat nem elrettentésnek szánjuk, de mindenkinek joga, hogy tudomása 
legyen arról, hogy KI HELYETT FIZET, KI MIATT MAGAS ABB A DÍJ, MINT 
LEHETNE!  Ugyanis aki nem fizet, annak a hátralékát a szolgáltató (AKSD) a törvény 
erejénél fogva, és nem a maga döntéséből kifolyólag, köteles beépíteni az ürítési -, azaz 
kukadíjba.  
 
Kérek minden hátralékkal rendelkező lakost, ingatlantulajdonost, hogy az eddigi 
hátralékát haladéktalanul és maradéktalanul rendezze a tisztességesen fizető lakosok 
megelégedettsége érdekében; hiszen lehet, hogy PONT A SZOMSZÉDUNK KUKÁJÁT 
FIZETJÜK  mi saját magunk, csak nem tudjuk.  
 
Ahogyan azt az előző levelemben is írtam (csak ott a belvíz és a hóeltakarítás kapcsán): éljünk 
olyan településen, ahol ezt a szolgáltatást igénybe veszik a lakosok, hiszen a szemetelés, a 
nejlon, stb. elégetése, az erdőszennyezés pont a gyermekeink, unokáink életét 
veszélyeztetik!   
Már egy nejlon szatyor, zacskó, műanyag elégetése kapcsán is felszabaduló káros anyag az 
arra fogékony szervezet számára rákot, károsodást és egyéb egészségrombolást okozhat.  
 
KERÜLJÜK EL MINDEZEKET!!!  
 
FONTOS: ha csökkenteni akarjuk a szemét mennyiségét, akkor a lebomló anyagokat (pl.: fű, 
gaz, stb.) ne tegyük bele a kukába, mert az az összmennyiséget növeli. 
Ne tegyünk bele téglát, nehéz anyagokat (pl.: építési törmék), azt külön szállíttassuk el az 
AKSD-val.  
 

Éljünk olyan faluban, ahol ez nem jelent problémát! 
Éljünk olyan faluban, aki úttör ő szerepet tölthet be Magyarországon! 

Mutassunk példát gyermekeinknek a saját magunk jogkövető tisztességes 
magatartásával! 

 
ÉLJÜNK TISZTÁN!   

 
Mindezekkel kapcsolatban választ kaphatnak majd testületi ülés keretében is, melynek pontos 
időpontjáról tájékoztatni fogjuk lakosainkat.  

 
 
Monostorpályi, 2011. január 19.  

 
Ha kérdésük van ezzel a témával vagy bármiben kapcsolatban hívjanak vagy keressenek fel 
személyesen bátran az ajtónk nyitva áll, hiszen Önökért vagyunk!  
Szabó József Polgármester telefonszáma: 06-20-962-12-30 
Juhász Péter Jegyző telefonszáma:   06-20-271-46-50  
 

Szabó József  
polgármester  


