
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2008. (II. 18.) Kt. 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 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.§-a (8) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató az Remondis
Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Tapolca, Halápi u. 33.) (a továbbiakban:
Szolgáltató).

 (9) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére 
jogosult közszolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. (későbbiekben DRV Rt.) 
(8600 Siófok, Tanácsház u.7.)

2. §

A rendelet 16.§-a az alábbiak szerint módosul:

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

16. § (1) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
A díjfizetés kezdő időpontja 2005. július 1. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 
7. § (7) és (8) bekezdés szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is.

(2) A rendszeres hulladékszállításért a ingatlantulajdonos köteles a szemétszállítási díjat évente
két alkalommal az önkormányzat által kibocsátott számla alapján befizetni. Az önkormányzat a
Szolgáltató felé havonta kiegyenlíti a szolgáltatás díját.

(3) 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.



(4) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj 50%-nak megfizetése alól az az 
ingatlantulajdonos, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik és
állandó lakóhelye másutt van. A folyamatosan használaton kívüli ingatlan esetében, a
tulajdonos köteles évente március 1-ig a megelőző év időszakára vonatkozó közüzemi igazolást 
(víz vagy elektromos áram) írásban megküldeni az önkormányzat részére. Amennyiben a
közüzemi igazolások nem igazolják az ingatlan használat mentességét, úgy a teljes szünetelő 
időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.  

(5) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj legfeljebb 50%-nak megfizetése alól az az 
ingatlantulajdonos, aki ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van, és a
távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a Szolgáltatónak bejelentette. Az 
ingatlan újra használatba vételét követő öt napon belül köteles írásban bejelenteni, csatolva a 
használaton kívüli időszakra vonatkozó közüzemi igazolást (víz vagy elektromos áram ). 
Igazolásul elfogadható az éves fogyasztás időarányos részének 5 %-át nem meghaladó mértékű 
közüzemi számla. Ebben az esetben a közszolgáltatás díjának időarányos része a tulajdonos 
részére visszautalásra kerül. Az időleges használaton kívüli ingatlanok használatát a 
Szolgáltató ellenőrizheti, illetve azok jegyzékét folyamatosan átadja az önkormányzatnak.  

(6)  Mentes a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól a 70. életévet betöltött, egyedül élő 
magánszemély a lakóhelyével megegyező ingatlan vonatkozásában. A mentesség kezdő 
időpontja a 70. életév betöltését követő díjfizetési időszak kezdő napja. 

(7) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő hónap első 
napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni.

 (8) Az újépítésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 
hónap első napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni. 

(9) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki jelen rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

 (10) A díjat az ingatlanon használt szabványos gyűjtőedény számának, az adott típusú 
gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 

 (11) A szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díját a jelen rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. Az adott területre érvényes ürítési gyakoriságot a jelen rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.

(12) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat
részére díjkalkulációt készíteni (3. számú melléklet). Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe
tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a
költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

(13) A Szolgáltató köteles a Hgt. 25. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint évente január
31. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére
előterjeszteni. 

 (14) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdése szerinti mindenkori jegybanki alapkamat
mértékével növelt díjat köteles megfizetni.



3. §

A rendelet 1.sz. melléklete  helyébe a következő melléklet lép: 

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények 

egyszeri ürítési díja 2008. évben

I. Ingatlanonként a 120 liter űrtartalmú edényzetek egyszeri ürítés melletti kötelező 
minimális szemétszállítási lakossági díja egy éves díjfizetési időszakot figyelembe 
véve

nettó 11.233,- Ft + ÁFA.

II.
120 literes kuka 216,- Ft/ürítés + ÁFA

240 literes kuka 432,- Ft/ürítés + ÁFA

1100 literes konténer 1.980,- Ft/ ürítés + ÁFA

Eseti többlethulladék REMONDIS emblémás zsákban történő elszállításának díja mindkét 

változat esetén 200,-Ft + ÁFA

III.

Egységnyi díjtétel: 1,8,-Ft/l+ ÁFA

Lakosság által fizetendő :  1,8,-Ft/l+ ÁFA 

4. §

A rendelet 3.sz. melléklete  helyébe a következő melléklet lép: 

Tapolca települési szilárd hulladék kezelési díjának kalkulációja
2008. évre

ezer Ft
1. Üzemanyag 6.498

 2. Járműjavítás,-karbantartás           5.573 
3. Egyéb anyagköltség 382
I. Anyagköltség összesen: (1+2+3) 12.453

4. Bérköltség 11.172
 5. Személyi jellegű egyéb költség          710 

6. Bérköltség járulékai 3.743
II. Személyi jellegű költségek: (4+5+6)    15.625 

7. Igénybevett szolgáltatások költsége 4.583
8. Egyéb közvetlen költségek 304
9. Amortizáció 5.360



 10. Szelektív gyűjtés költsége      
III. Közvetlen költségek összesen: (I+II+7+...+10) 38.325

11. Vállalati általános költség 10.731
 12. Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége, 

behajthatatlan követelések leírása
13. Központi és önkormányzati adók 6.280
14. Egyéb ráfordítások

 15.  Szelektív gyűjtés hasznosításából származó árbevétel   
IV. Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása:(III+11+...+15)   55.336 

16. Hulladék ártalmatlanítás 1.832
17. Hulladéklerakó lezárás-utógondozás 6.652

 18. Hulladéklerakó bővítés-fejlesztés         5.918 
V. Hulladékkezelés költsége: (IV+16+...+18) 69.738

19. Nyereség ~8% (IV. sor adataira vetítve) 4.427
VI. Szolgáltatás ára: (V+19) 74.165

Egységnyi díjtétel: szolgáltatás ára/ürített mennyiség (liter) 74.165.000= 1,8 Ft/l + ÁFA
41.202.720

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

5. §

(1) A rendelet 2008. március 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2008. február 15.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző

Kihirdetve: 2008. február 18.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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