
JELENTÉS LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRA 

269/2009. (XII. 18.) Kt. határozatra

A Képviselő – testület által meghatározott teljesítménycélok alapján a jegyző az egyes 
munkakörökre lebontva meghatározta a 2010. évi teljesítményértékelés céljait.

264/2009. (XII. 18.) Kt. határozatra

A Képviselő – testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. részére 100 
Millió Forint tagi kölcsönt biztosított. Ezen kölcsön felhasználására ezidáig még nem
került sor.

35/N/2010. (II. 24.) Kt., 36/N/2010. (II. 24.) Kt., 38/N/2010. (II. 24.) Kt., 39/N/2010. (II.
24.) Kt. határozatokra

Tapolca Város Polgármestere a kórház dolgozói számára lakossági fórumot tartott
2010. február 24-én, illetve a kórház szolgáltató irányába nyílt levélben fogalmazta
meg Tapolca Város Önkormányzata álláspontját.

A február 12-i nyilvános képviselő – testületi ülésen Lévai József képviselő úr kérdést 
intézett Tapolca Város Jegyzőjéhez. Képviselő Úr indítványozta, hogy a hivatal 
vizsgálja meg, hogy a szemétszállítási díjat havi lebontásban is fizethesse alakosság.
A jelenleg hatályos 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről 16. § (3) bekezdése értelmében “A 
szemétszállítási díj az ingatlan tulajdonos választása szerint negyedévente egyenlő 
részletekben is megfizethető. A negyedéves egyenlő részletek fizetése esetén a díj 
első felét június 15-ig, a díj második felét december 15. napjáig kell megfizetni.”. Ezen 
jogszabályhely alapján az ingatlan tulajdonosa választása szerint negyedévente
egyenlő részletben is megfizetheti a szmétszállítási díjat, ami gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy havi bontásban is élhet ezzel a lehetőséggel. A fő szabály az, hogy a 
szemétszállítási díjat az önkormányzat álatl kibocsátott számla alapján évente két
alkalommal a helyi adókkal egyidejűleg kell megfizetni a szolgáltatást 
igénybevevőnek. Amennyiben a Képviselő Úr indítványának helyt adnánk, fő 
szabállyá válna, hogy havi bontásban fizesse meg a szolgáltatást igénybevevő a 
szemétszállítási díjat, ami jelentős többlet adminisztrációs költséggel járna, amely 
érintené a szolgáltatás díját is, másrészről jelnetősen megnövekedne az 
adminisztrációs munka igénye is.



Mivel a jelenleg hatályos rendeletünk alapján a szolgáltatás igénybevevője kérelme 
alapján választhatja azt, hogy negyedévente egyenlő részletben is meg tudja fizetni a 
szolgáltatás díját – ami a gyakorlatilag a havi teljesítésnek felel meg - , nem javasolom
a Tisztelt Képviselő – testületnek, illetve Tisztelt Képviselő Úrnak, hogy a helyi 
rendeletünk módosításra kerüljön.

2010. február 8. napján kelt, AJB 1183/2010. ügyszámú levelével kereste meg Prof.
Dr. Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Bizotsa Tapolca Város 
Önkormányzatát. Az ombudsman levelét, illetve az arra adott választ tájékoztatásul
mellékelten csatolom.

Tapolca, 2010. március 12.




















