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6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012.  június 15-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 
26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet és a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005 (II. 18.) Kt. rendeletek módosítása  

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Városüzemeltetési Csoport
   Bakos Gáborné csoportvezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
   Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság  

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandó:   Kiss Nándor ügyvezető, Remondis Tapolca Kft. 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 9-i képviselő-testületi 
ülésén módosította utoljára a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005 (II. 18.) Kt. rendeletét (a továbbiakban: Hr.) és 2012. január 1-jei 
hatállyal a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbaikban: Díjr.).

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2012. május 24-i tanácsülésén hozott 26/2012. (V.24.)
ÉBRSZHK-TT határozata (2. melléklet) az alábbiak szerint érinti Tapolca Város
Önkormányzatát:

1. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) hozzájárult ahhoz, hogy a Társulás a
módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján, a Királyszentistváni központi
telepen a módosított technológiával való üzemeltetést 2012. július 1-jétől megkezdje. A 
módosított technológiával a mechanikai kezelés teljes mértékben megvalósul, valójában
az eredeti technológia alkalmazása lesz a depótesten, bérelt, mobil eszközökkel. Ily
módon az üzemeltetés a helyreállítási munkálatokat nem akadályozza, az azzal
párhuzamosan történhet.
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2. A Tanács hozzájárult ahhoz, hogy 2012. július 1-jétől, az üzemeltetés kezdetétől a 2011-re 
kiszámolt díjak legyenek érvényesek. Az előzetes kalkulációk szerint a megváltozott 
üzemeltetés költsége eléri a 2012. évre tervezett költség 96,75 %-át. A díjstruktúra
alkalmazkodik a KEOP pályázati előírások támogathatósági rátájához. A rendszer 
üzemeltetési költségeinek vonatkozásában tényadat nem áll rendelkezésre, a számításban
szereplő működési költségek továbbra előzetes kalkulációkon nyugszanak. A költségek 
felülvizsgálata során a Társulás figyelembe vette, hogy az önkormányzatok jelentős része 
a 2011. évi közszolgáltatási díjat rendeletben már elfogadta, így e díjak bevezetése
időveszteség nélkül 2012. július 1-jével megtörténhet. Előzőek miatt a számításban 
szereplő 2012. évi költségeket a 2011. évi üzemeltetési költségszinthez igazították, 
azonban ez a költségszint alacsonyabb, mint a pályázatban 2012-re tervezett üzemeltetési
költség. A háztartások számának változása és a literűrtartalom a 2009-2012. időszakban 
csökkenést mutatott, amely miatt a 2012. II. félévében a szolgáltatóknál árbevétel kiesés
jelentkezik, az üzemeltetés finanszírozásában hiány mutatkozik. A folyamatok
egyértelműen mutatják, hogy 2013. évre további díjemelés válhat szükségessé, melyre 
komoly hatással lehet az elfogadás alatt álló új hulladéktörvény kötelező lerakási járulék 
2013. évtől tervezett bevezetése is. 

A Tanács döntése alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia a vonatkozó 
rendeleteit az alábbiak tekintetében:

1. A Tanács felhívja a figyelmét azoknak az önkormányzatoknak (Tapolca Város
Önkormányzata is ide tartozik), akik rendeletükben a 45/2011 (XI. 10.) ÉBRSZHK-TT
határozattól eltérően meghatározott közszolgáltatási díjat állapítottak meg, hogy fogadják 
el a 2011-re számított díjak 2012. július 1-jétől való alkalmazását. 

2. 2012. július 1-jétől a vonatkozó helyi rendeletben a hulladékot befogadó 
hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központot kell 
szerepeltetni.

3. 2012. július 1-jétől a vonatkozó helyi rendeletben a hulladék ártalmatlanításáért az Észak-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft-t kell megjelölni felelősként. 

Tekintettel arra, hogy a hulladékokról szóló törvényt az Országgyűlés még nem fogadta el, 
ezúttal még nem került sor a Díjr. és a Hr. teljes felülvizsgálatára.

A rendszer folyamatos működésének fenntartása érdekében, a Tanács döntése alapján 
szükséges módosításokat az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelet-tervezet 
tartalmazza.
A Díjr. 2. melléklete állapítja meg a jelenleg hatályos közszolgáltatási díjakat. A Díjr. 1. § (4)
bekezdésében, az 1. § (5) bekezdésének c) pontjában és az 1. mellékletben már elfogadásra
kerültek a 2011. évre számított díjak. A közszolgáltatási díjak tekintetében a Díjr. 1. § (5)
bekezdésének és a 2. mellékletének hatályon kívül helyezésére van szükség a 2011. évre
megállapított díjak érvényesítéséhez.
A Hr. 11. §-át érinti a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ, mint hulladék 
lerakóhely meghatározása, és két helyen van szükség módosításra a Hr-ben az
ártalmatlanításért felelős szervezet változása miatt. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tanács döntése alapján Tapolca Város 
Önkormányzatának felül kell vizsgálnia, és módosítania kell azon szerződéseit is, melyekben 
meghatározásra került a hulladékot befogadó hulladéklerakó és az, hogy ki felel a hulladékok
ártalmatlanításáért.
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Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  rendelet tervezetet 
elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

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 és a 
települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás 
díjáról szóló 26/2010. (XII.20.) önkormányzati
rendelet módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és ……./2012. (..…….) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. június 5.

Császár László
polgármester
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1. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2012 ( ) önkormányzati rendelete

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005 
(II. 18.) Kt. rendelet és a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 

26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi III.
törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005 (II. 
18.) Kt. rendelete ( a továbbiakban: Hr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„(2) Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Hgt. 27. § (1)
bekezdésének biztosítása érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez.”

2. §

A Hr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása a
települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt Zalahaláp csordáskúti (010/2 hrsz.)
létesítményben vagy a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban történhet. 
(2) A hulladék ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Kft. köteles gondoskodni. ”

3. §

A Hr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi.”

4. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Díjr.) 1. § (5) bekezdése.
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5. §

A Díjr. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Tapolca, 2012. június 15.

Császár László
Polgármester

Ughy Jenőné 
aljegyző 
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1. melléklet a ../2012. (….) önkormányzati rendelethez

I. 2012. július 1. napjától (az ÉBH Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelésében
lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ indulásától). 

A B C D
1 Hetente ürített hulladékmennyiség

(liter)
80 120 240

2 Alapdíj (Ft) 222 222 222
3 Ürítési díj (Ft) 234 351 702
4 Közszolgáltatási díj (Ft) 456 573 924
5 Éves közszolgáltatási díj/háztartás (Ft) 23 706 29 788 48 048

II. 110 literes REMONDIS emblémás zsák nettó díja: 368,-Ft /zsák

Fenti díjakra a mindenkor hatályos ÁFA kerül felszámításra.
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