
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2012 (VI. 18.) 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

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 kommunális szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása és
hasznosítása –a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően– a  
Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban, a nem kommunális 
szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása a Zalahaláp
csordáskúti (010/2 hrsz.) létesítményben történhet.
 (2) A kommunális szilárd hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról vagy 
hasznosításáról az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft., a nem kommunális
szilárd hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról a Remondis 
Tapolca Környezetvédelmi Kft. köteles gondoskodni. ”

3. §

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

„(4) A települési szilárd  hulladék összegyűjtését és elszállítását a Remondis Tapolca 
Környezetvédelmi Kft. végzi.”



4. §

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

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 sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk. 
aljegyző 

Kihirdetve: 2012. június 18.

Ughy Jenőné sk. 
aljegyző 



1. melléklet a 25/2012. (VI. 18.) 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.


