
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
4/2007. (II. 14.) 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.sz. melléklete  helyébe a következő melléklet lép: 

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

egyszeri ürítési díja 2007. évben

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

nettó 10.036,- Ft + ÁFA.

II.
120 literes kuka 193,- Ft/ürítés + ÁFA

240 literes kuka 386,- Ft/ürítés + ÁFA

1100 literes konténer 1.769,- Ft/ ürítés + ÁFA

Eseti többlethulladék OTTO emblémás zsákban történő elszállításának díja mindkét változat 

esetén 200,-Ft + ÁFA

III.

Egységnyi díjtétel: 1,608,-Ft/l+ ÁFA

Lakosság által fizetendő : 1,608,-Ft/l+ ÁFA 



2. §

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

Tapolca települési szilárd hulladék kezelési díjának kalkulációja
2007. évre

ezer Ft

1. Üzemanyag 6.248
 2. Járműjavítás,-karbantartás       5.433 

3. Egyéb anyagköltség 382
I. Anyagköltség összesen: (1+2+3) 12.063

4. Bérköltség 10.640
 5. Személyi jellegű egyéb költség          710 

6. Bérköltség járulékai 3.564
II. Személyi jellegű költségek: (4+5+6)    14.914 

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) 37.224

11. Vállalati általános költség 10.423
 12. Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége, 

behajthatatlan követelések leírása
13. Központi és önkormányzati adók 5.860
14. Egyéb ráfordítások

 15.  Szelektív gyűjtés hasznosításából származó árbevétel   
IV. Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása:(III+11+...+15) 53.507 

16. Hulladék ártalmatlanítás 1.829
17. Hulladéklerakó lezárás-utógondozás 6.652

 18. Hulladéklerakó bővítés-fejlesztés 
V. Hulladékkezelés költsége: (IV+16+...+18) 61.988

19. Nyereség ~8% (IV. sor adataira vetítve) 4.280
VI. Szolgáltatás ára: (V+19) 66.268

Egységnyi díjtétel: szolgáltatás ára/ürített mennyiség (liter) 66.268.000= 1,608 Ft/l + ÁFA
41.202.720

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



3. §

(1) A rendelet 2007. március 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2007. február 1.

Ács János s.k. Dr. Imre László s.k.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2007. február 14.

Dr. Imre László s.k.
 jegyző 
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