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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről” szóló 2/2008. (II. 15.) Kt. rendelete 2008. március
01-jétől a jelenleg érvényben lévő díjat határozza meg a közszolgáltatást igénybevevők
részére.
A rendelet a lakosság részére egyéves időszakra állapította meg a hulladékkezelés
közszolgáltatási díját. A hulladékkezelési tevékenységet végző Remondis Tapolca
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
(Hgt.) 25. §-ában foglaltaknak megfelelően a 2009. március 01. és 2010. február 28. közötti
időszakra vonatkozóan elkészítette a közszolgáltatási díjak megállapításához szükséges
költségelemzést és a díjkalkulációt, amely a rendelet tervezet 3.-számú mellékletét képezi.
A díj megállapításának feltételeit a hulladékgazdálkodásról szóló törvényen kívül a
település hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Díjr.) szabályozza.
A Díjr. által meghatározott alapvető követelmények alapján a települési hulladék
kezelésének díját az önkormányzat a következő díjfizetési időszakra – legalább egy évre –
állapítja meg. További előírás, hogyha a díjat az önkormányzat a szolgáltató által számlázott
díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában
köteles a szolgáltatónak megtéríteni.
A Remondis Kft. által készített kalkuláció a 2008. évi 74 165 000,- Ft-tal szemben 2009.
évre 82.062.000,-Ft nettó összegű szolgáltatási díjat tartalmaz. Ez a módosított összeg

átlagosan 10,6 %-os emelést jelent. A fontosabb költségnemek eltérőképpen változnak, mint
pl: anyagköltség 4%, személyi jellegű költség 3%, gyűjtés-szállítás költsége 3,2%,
hulladékkezelés költsége 11,1% növekedést jelent az előző évhez képest.
Az emelkedésben a szolgáltatással összefüggő közvetlen költségek, a gyűjtéshezszállításhoz kapcsolódó költségek, az utógondozás és rekultiváció költségei valamint új
elemként a mintegy 1 hektáron kialakítandó depónia építési költségei jelentek meg.
Ez utóbbi költséget a 2007. évben kézhez vett a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati
engedély alapján tervezheti a cég, mely szerint a jelenlegi telephely engedélye 2017.
október31-ig meghosszabbításra került és további – megfelelő szigetelésű – depónia rész
alakítható ki, mintegy 2 hektáron.
A hulladéklerakót üzemeltető Remondis Kft első fázisban 1 hektár nagyságú
területen a hatósági előírás szerinti műszaki védelemmel rendelkező hulladéklerakó részt
2009. első félévben kialakítja. Ezáltal a társaság által a szolgáltatással ellátott szerződött
települések részére mintegy 5 évig hulladék elhelyezést tud biztosítani. Ezzel biztonságosan
és hosszútávon megoldódik a Tapolca és a kistérség településeinek hulladék elhelyezési
feladata
A szelektív gyűjtésben résztvevőnek a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtéséért
vagy annak hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezéséért külön díj nem számítható fel, így
a szelektív gyűjtés költségei természetesen a lakossági díjakba beépítésre nem kerül.
A hetven éven felüli egyedülállók esetében megállapított mentesség 2008. évben
meghaladta a 9.436.000,-Ft-ot . Továbbá az imént említett szelektív hulladékgyűjtés valamint
a számlázási költségek felvállalásával az önkormányzat 2008. évben átvállalta ezt az
összeget.
A közös egyeztetés és az adatbázisok összefésülésének eredményeképpen ma 7.051
háztartás után vetjük ki a szemét szállítási díjat, amely szám a rendelet megalkotásakor nem
érte el a hatezerháromszázat. A mentességben részesülők (70 éven felüli egyedülállók) száma
a mai napon 687 db ingatlan tulajdonost jelent az egy évvel korábbi 690-tel szemben. A
csökkenés, sajnálatos módon elhalálozások végett keletkezett.
Tapolca városában a szemétszállítási díjak bevétele – mely tartalmazza a korábban
előírt és ez évben befizetett követeléseket is - 2008. évben 64.483.626 Ft +ÁFA volt. Az előírt
befizetési kötelezettség mértéke 71.540.748. Ft+ÁFA. 2008. évben 91 db felderítés történt.
A hátralék 2005. július 1 -étől 31. 848. 940. Ft+ÁFA. A 2008-ban előírt, de nem
teljesített kötelezettség 15.031.884. Ft +ÁFA A Polgármesteri Hivatal minden lehetséges
intézkedést megtesz, hogy a kintlévőségek rövid időn belül behajtásra kerüljenek.
7/2005 (II. 18) Kt rendelet 16§ (4) és (5) bekezdésben a használaton kívüli ingatlanok
esetében 50%-os mentességből keletkezett 63 db ingatlant figyelembe véve az átvállalt dij
összege 353.850.Ft +ÁFA volt. Az ideiglenes használatú ingatlanok 50%-os mentességet 3 db
ingatlanon igényelték

A mellékletben található kalkuláció egy tiszta kompenzáció nélküli egységnyi díjat
tartalmaz, amely a szolgáltató által javasolt díjváltoztatást tartalmazza 10,6 %-os
közszolgáltatási díjemelkedésben megnyilvánulva. Ez 80 Ft + ÁFA többletkiadást jelent a
szolgáltatást igénybe vevő háztartások számára
A Köztisztasági Egyesülés, mint szakmai szervezet, tájékoztatott bennünket, valamint
magunk is utánajártunk, hogy a környező városokban elfogadott és érvényes ürítési díjak:
110-120 literes gyűjtő edényzet esetén: Marcaliban 662,- Ft + ÁFA, Keszthelyen 426,- Ft +
ÁFA, Ajkán 250,- Ft + ÁFA, Veszprémben 296,- Ft + ÁFA, Pápán 237,50,- Ft + ÁFA Zircen
332,64,- Ft + ÁFA értékben kerültek elfogadásra az ürítés díjai.
A 2009 évi díjról történő szakmai egyeztetésen a felek tételesen áttárgyalták a díj
egyes költségelemeit és közösen kialakították álláspontjukat a 2009. március 1-től érvényes
díj vonatkozásában, melyből következően :

- a havi lakossági szolgáltatási díj
- éves díj összesen

6.838.507,- Ft / hó + 20% ÁFA
82.062.084,- Ft / év + 20% ÁFA

azaz 239,- Ft/ ürítés + 20% ÁFA (120 literes hulladéktároló edényre).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testülete A
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II.
18.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendeletettervezetet elfogadja, és ___/2009.(II.__) Kt .rendeletei közé
iktatja.
Tapolca, 2009. február 5.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
___/2009.(II.__.) Kt. rendelete
(tervezet)
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről” szóló
7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról
Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben és a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakra a 7/2005.(II.18.) Kt rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1.sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények
egyszeri ürítési díja 2009. évben
I.

Ingatlanonként a 120 liter űrtartalmú edényzetek egyszeri ürítés melletti kötelező
minimális szemétszállítási lakossági díja egy éves díjfizetési időszakot figyelembe
véve
nettó 12.428,- Ft + ÁFA.

II.

120 literes kuka
240 literes kuka
1100 literes konténer

239,- Ft/ürítés + ÁFA
478,- Ft/ürítés + ÁFA
2.190,- Ft/ ürítés + ÁFA

Eseti többlethulladék REMONDIS emblémás zsákban (zsák ára 45.- Ft/db) történő
elszállításának díja mindkét változat esetén 284,-Ft + ÁFA
III.

Egységnyi díjtétel:
Lakosság által fizetendő :

1,99,-Ft/l+ ÁFA
1,99,-Ft/l+ ÁFA

2. §
A rendelet 3.sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
Tapolca települési szilárd hulladék kezelési díjának kalkulációja
2009. évre
ezer Ft
1.
2.
3.
I.

Üzemanyag
Járműjavítás,-karbantartás
Egyéb anyagköltség
Anyagköltség összesen: (1+2+3)

6.758
5.796
397
12.951

4.
5.
6.
II.

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb költség
Bérköltség járulékai (bér 33,5%-a)
Személyi jellegű költségek: (4+5+6)

11.507
731
3.855
16.093

7.
8.
9.
10.
III.

Igénybevett szolgáltatások költsége
Egyéb közvetlen költségek
Amortizáció
Szelektív gyűjtés költsége
Közvetlen költségek összesen: (I+II+7+...+10)

11.
12.

11.056

13.
14.
15.
IV.

Vállalati általános költség
Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége,
behajthatatlan követelések leírása
Központi és önkormányzati adók
Egyéb ráfordítások
Szelektív gyűjtés hasznosításából származó árbevétel
Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása:(III+11+...+15)

16.
17.
18.
V.

Hulladék ártalmatlanítás
Hulladéklerakó lezárás-utógondozás
Hulladéklerakó bővítés-fejlesztés
Hulladékkezelés költsége: (IV+16+...+18)

1.919
6.652
11.836
77.495

19.
VI.

Nyereség ~3,0% (IV. sor adataira vetítve)
Szolgáltatás ára: (V+19)

4.567
82.062

Egységnyi díjtétel: szolgáltatás ára/ürített mennyiség (liter)

4.766
316
5.360
39.486

6.546

57.088

82.062.000= 1,99 Ft/l + ÁFA
41.202.720

Az önkormányzat által a lakosság részére közvetített szolgáltatásként történő számlázás
mellett.

3. §
(1) A rendelet 2009. március 1-én lép hatályba.

4. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban van. Az
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Tapolca, 2009. február 5.

Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző

