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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
29/2009. (XII. 21.) 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 64/2008. (III. 28.)
Korm. rendeletben foglaltakra a 7/2005.(II.18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A rendelet 16.§ (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(13) A Szolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint évente
november 30. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat
részére előterjeszteni. 

(2) A rendelet 16.§ (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(14) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2009. évi CXX. törvény 5:133. §-a szerinti késedelmi kamat mértékével növelt díjat
köteles megfizetni.

2. §

A rendelet 42.§ (18) bekezdésében „az OTTO Tapolca Kft.” szövegrész helyébe „a Remondis
Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.” szövegrész kerül.

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 2010. évben

I. Ingatlanonként a 120 liter űrtartalmú edényzetek egyszeri ürítés melletti kötelező 
minimális szemétszállítási lakossági díja 2010. március 1- 2010. december 31.
közötti díjfizetési időszakot figyelembe véve 

nettó 13.992,- Ft + ÁFA.

II.
120 literes kuka 323,- Ft/ürítés + ÁFA
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240 literes kuka 646,- Ft/ürítés + ÁFA

1100 literes konténer 2.960,- Ft/ ürítés + ÁFA

Eseti többlethulladék REMONDIS emblémás zsákban történő elszállításának díja 
mindkét változat esetén 370,-Ft + ÁFA

III.

(1) Egységnyi díjtétel: 2,69,-Ft/l+ ÁFA
Lakosság által fizetendő :  1,99,-Ft/l+ ÁFA 
Önkormányzati kompenzáció: 0,70,-Ft/l+ ÁFA
(2010.január 1- 2010. február 28. időszakban) 

(2) Lakosság által fizetendő :  2,69,-Ft/l+ ÁFA 
(2010.március 1- 2010. december 31. időszakban) 

4.§

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

Tapolca települési szilárd hulladék kezelési díjának kalkulációja
2010. évre

ezer Ft
1. Üzemanyag 7.096

 2. Járműjavítás,-karbantartás        5.970 
3. Egyéb anyagköltség 409
I. Anyagköltség összesen: (1+2+3) 13.475

4. Bérköltség 12.082
 5. Személyi jellegű egyéb költség           731 

6. Bérköltség járulékai 3.443
II. Személyi jellegű költségek: (4+5+6)     16.256 

7. Igénybevett szolgáltatások költsége 5.004
8. Egyéb közvetlen költségek 327
9. Amortizáció 5.360

 10. Szelektív gyűjtés költsége      
III. Közvetlen költségek összesen: (I+II+7+...+10) 40.422

11. Vállalati általános költség 11.318
 12. Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége, 

behajthatatlan követelések leírása
13. Központi és önkormányzati adók 6.840
14. Egyéb ráfordítások

 15.  Szelektív gyűjtés hasznosításából származó árbevétel   
IV. Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása:(III+11+...+15)  58.580 

16. Hulladék ártalmatlanítás 1.919
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17. Hulladéklerakó lezárás-utógondozás 6.652
 18. Hulladéklerakó bővítés-fejlesztés     11.836 

V. Hulladékkezelés költsége: (IV+16+...+18) 84.202

19. Nyereség ~8% (IV. sor adataira vetítve) 4.686
VI. Szolgáltatás ára: (V+19) 88.888

VII. KA projekt díjelem összege 25.895

VIII. Szolgáltatás ára mindösszesen 114.783

Egységnyi díjtétel: szolgáltatás ára/ürített mennyiség (liter) 114.783.864= 2.69 Ft/l + ÁFA
42.644.160

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

5.§

A 44.§ hatályon kívül helyezésre kerül.

6.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az 1. számú melléklet III. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati kompenzáció mértékre
előzetes kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetésének terhére 6.817.038,- Ft értékben. 

7.§

A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2009. december 18.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2009. december 21.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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