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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) teljesen új
alapokra helyezte a települési önkormányzatok hulladékkezelési tevékenységét, feladatait. A
törvény hatályba lépése óta kibővült a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatkör. A Hgt. a települési
önkormányzatok kötelező feladatává tette a hulladékkezelés közszolgáltatás szervezését és
annak folyamatos fenntartását. A Hgt. - és annak eddig megjelent végrehajtási rendeletei - a
települési önkormányzatok kötelező feladatkörén túlmenően összefoglalóan szabályozzák a
hulladékokkal kapcsolatos valamennyi szereplő (hulladéktermelő, hulladékkezelő, fogyasztó)
a témakörrel kapcsolatos kötelességeit, feladatait és jogosultságait.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005-ben alkotta meg a települési szilárd
és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendeletét (továbbiakban:
Rendelet), melyet azóta többször módosított. A Rendelet elsősorban a települési szilárd
hulladékkezelési tevékenységre terjed ki. A Hgt. 21. és 24 §-a felhatalmazást ad arra, hogy az
önkormányzatok a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos új feladatok helyi
megvalósulás részleteit önkormányzati rendeletben szabályozzák.
Általános indoklás
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárásban győztesként kihirdetett Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorcium tényleges működését várhatóan 2012. IV. negyedévében kezdi
meg. A Konzorcium még 2010-ben elkészítette a 2011. évi díjra vonatkozó éles üzemmódra
vonatkozó kalkulációját, melyben a 60, 80 és 120 literes edényméretekre vonatkozóan
tartalmaz díjjavaslatot.
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A 2012. év I. negyedévére várható az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadása. Az új
törvényi szabályozást figyelembe véve, a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő
Központ (továbbiakban Központ) tényleges üzembe helyezésével Tapolcán is bevezetésre
kerülnek a 60 és 80 literes gyűjtőedényzetek. Erről azonban, már egy új és a közszolgáltatási
díjat is magában foglaló egységes rendelet megalkotásával dönthet majd a Tisztelt Képviselőtestület a hulladékgazdálkodási törvény elfogadását követően.
A Rendelet módosítása ez alkalommal legfőképpen egy olyan régóta ismert problémát próbált
megoldani, hogy az egy háztartásban heti 120 liter hulladékmennyiségénél kevesebbet
termelő, egy-, illetve kétfős háztartásoknak már 2012. január 1-jétől ne kelljen a 120 liter
hulladékmennyiség után fizetniük a közszolgáltatási díjat.
A szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást végző Remondis Tapolca
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban Szolgáltató) sikerült olyan megoldást
találni, amely minden érintett számára kedvező.
Az egy háztartásban egyedül vagy ketten élők a közszolgáltatási díjat 2012. január 1-jétől heti
80 liter hulladékmennyiség után fizetik meg, azonban a háztartásukban keletkező hulladékot
továbbra is a 120 literes edényben gyűjthetik, melyet a Szolgáltató köteles a 80 literes
hulladékmennyiségnek megfelelően üríteni és a közszolgáltatási díjat számlázni.
A Rendelet módosításai között szerepel, hogy a 2012. január 1-jétől a jelenleg kihelyezett 120
és 240 literes űrtartalmú gyűjtőedények kisebb űrtartalmúra történő cseréje esetén a
gyűjtőedény beszerzéséről az ingatlantulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. Azzal,
hogy a kis háztartásoknak a 80 literes gyűjtőedényt egyelőre nem kell beszerezniük megoldást
találtunk arra a problémára, hogy ne kelljen feleslegesen megvásárolniuk a kisebb űrtartalmú
gyűjtőedényt. Előfordulhat ugyanis, hogy a Központ üzembe helyezését követően
bevezetendő 60 literes gyűjtőedényre lesznek jogosultak, és akkor a kisebb űrtartalmú
gyűjtőedény beszerzése ismét őket terhelné. Ebben az esetben a Központ tényleges üzembe
helyezésekor válik majd kötelezővé a kisebb hulladékmennyiséget termelő háztartásoknak a
60 és 80 literes edényzetek beszerzése.
Itt kell megemlíteni, hogy a társasházakra is vonatkozik az új szabályozás, így ha a
társasházban lakó ingatlantulajdonosok egy hányada igénybe veszi a kisebb űrtartalom után
fizetendő közszolgáltatási díj lehetőségét, abban az esetben a Szolgáltató, Tapolca Város
Önkormányzatával egyeztetve a társasházban keletkezett heti hulladékmennyiségnek
megfelelően állapítja meg a gyűjtőedények számát és az ürítési gyakoriságot. Felhívom a
figyelmet arra is, hogy előfordulhat, hogy ennek következményeként egy-egy társasház
esetében kevesebb gyűjtőedényt helyez ki a Szolgáltató. Viszont a társasházi háztartásokban
egyedül vagy ketten élőknek jogukban áll a 80 liter hulladékmennyiség után fizetni a
közszolgáltatási díjat. Amennyiben a társasházaknál ezt követően a keletkezett
hulladékmennyiség meghaladja a kihelyezett gyűjtőedények kapacitását és az azokhoz rendelt
ürítési gyakorisággal sem megoldható a hulladék gyűjtése, abban az esetben a társasházaknak
felül kell vizsgálniuk a háztartásaikban keletkezett hulladék mennyiségét. Többek között azt,
hogy az egyes háztartásaikban élők, a számukra jogos hulladékmennyiség után fizetik-e meg a
közszolgáltatási díjat, esetleg van-e olyan háztartás, ahol az ott élők száma vagy a
háztartásukban keletkezett nagy mennyiségű hulladék miatt akár a 240 literes
hulladékmennyiség utáni díjfizetés lenne az indokolt. Vannak olyan települések, ahol a
társasházban élő lakóközösség külön odafigyel arra is, hogy a számukra kihelyezett
gyűjtőedénybe illetéktelenek ne tehessenek hulladékot.
Mivel 2012-ben a rendelet teljes felülvizsgálata várható, ezért a rendelet-tervezetben (1.
számú melléklet) a fenti módosításokon kívül csak egy-két olyan javításra, pontosításra került
még sor, amely a rendszer folyamatos működésének fenntartása érdekében szükséges volt.
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Részletes indoklás
1. §-hoz
Tapolca városban a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. A
rendelkezés módosítását a részvénytársaság zártkörű részvénytársasággá történő átalakulása
miatti helyes rövidítés kijavítása tette indokolttá.
2. §-hoz
A Rendelet 3. §-ába, mely a kötelező közszolgáltatás igénybevételének részleteire és az
ingatlantulajdonos kötelezettségeit írja elő, javasolt bevezetni az egy háztartásban egyedül
vagy ketten élőkre vonatkozó kedvezményt, mely szerint a közszolgáltatási díjat 2012. január
1-jétől heti 80 liter hulladékmennyiség után fizethetik meg.
3. §-hoz
A Rendelet 7. §-a pontosításokat és módosítási javaslatokat tartalmaz a következő területeken:
a helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények
tulajdonviszonyai, a gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettségei, a közszolgáltatás heti
rendszerességgel történő igénybevételének ürítési rendje, a gyűjtőedény befogadóképességén
felül keletkezett hulladék elszállítására megvásárolható zsák beszerzésének és kihelyezésének
feltételei és a szolgáltatási körbe újonnan belépő ingatlantulajdonos kötelezettségeit.
Lényeges változás, hogy a 120 és 240 literes gyűjtőedények tulajdonviszonyaiban 2012.
január 1-jétől javasolt módosítás bevezetését követően, amennyiben az edényzet cseréjére van
szükség, akkor az új edényzet beszerzése már az ingatlantulajdonos kötelezettsége, viszont a
cserét követően az edényzet már az ő tulajdonát képezi. A társasházakban lakók panaszainak
kivizsgálása kapcsán indokolt a társasházak számára kihelyezett gyűjtőkonténer akár heti két
alkalomnál többszöri ürítésének bevezetése a társasházak háztartásaiban keletkezett heti
hulladékmennyiség kiszámítása alapján, különösen az egyedül és ketten élők számára
bevezetett 80 literes hulladékmennyiség igénybevételi lehetőségének elfogadását követően.
4. §-hoz
A 8. §-ban, mely a gyűjtőedény ürítési napon történő kihelyezését szabályozza, javasolt a
kihelyezés időtartamának pontosabb meghatározása, hogy a későbbiek folyamán ne legyen
panasz arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató nem végezte el a kihelyezett gyűjtőedény
ürítését.
5. §-hoz
A 2012. január 1-jétől az gyűjtőedényzetek tulajdonviszonyaiban javasolt változtatások
kapcsán, melyeket a 7. § tartalmaz, a 9. § (3) bekezdésében meg kell határozni, hogy
kizárólag az 1100 literes konténerek javításáról, cseréjéről és pótlásáról köteles gondoskodni a
Szolgáltató, mint tulajdonos.
6. §-hoz
A rendelet 4. melléklete tartalmazta a folyékony hulladék gyűjtésére jogosult vállalkozásokat.
A vállalkozásokat nem szükséges külön mellékletben feltüntetni, elég ha az ártalmatlanítást
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végző DRV Zrt-vel szerződést kötöttek, és megfelelő hatósági engedéllyel rendelkeznek. A
Zrt. rövidítésének pontosítása itt is ugyanúgy szükséges volt, mint az 1. §-ban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005.
(II.18.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet
elfogadja
és
……./2011.
(..…….)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2011. december 1.
Császár László
polgármester s.k.
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1. számú melléklet
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011. (…...) 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 módosításáról
(Tervezet)
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. 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. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (9) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(9) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
teljesítésére jogosult közszolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. (a
továbbiakban: DRV Zrt.)”
2. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. Alapvető kötelessége e tekintetben,
hogy:
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, és tárolja, továbbá
b) a keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást vegye igénybe, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át.
(2) Tapolca Város közigazgatási területén háztartásonként a kötelezően igénybe veendő heti
űrtartalom 120 liter.
(3) Az egy háztartásban egyedül vagy ketten élők a közszolgáltatási díjat heti 80 liter
szemétmennyiség után fizetik meg, azonban a háztartásukban keletkező hulladékot
átmenetileg 2012 évben az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer teljeskörű
üzembe helyezéséig továbbra is a 120 literes szabványos edényben gyűjthetik, melyet a
Szolgáltató köteles a 80 literes hulladékmennyiségnek megfelelően üríteni és számlázni.
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(4) Az ingatlantulajdonosnak a 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási
díj jogos igénybevételére irányuló kérelmét a Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell bejelenteni.
(5) Az ingatlantulajdonos 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjra
vonatkozó jogosultságát a Szolgáltató felé, Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Okmányirodája által kiadott hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni.
(6)Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie
egyben az ingatlanon nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező
hulladék mennyiségét.
(7)Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(8)Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást
igénybe venni.
3. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az
Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség valamint a
gyűjtési és ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(2) A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedény típusok:
a) 120 literes gyűjtőedény,
b) 240 literes gyűjtőedény,
c) 1100 literes gyűjtőkonténer,
d) 5000 literes gyűjtőkonténer,
e) 110 literes műanyag zsák, a (6) bekezdésben foglaltak alapján történő eseti ürítésre.
(3) A jelenlegi kihelyezett 120 és 240 literes gyűjtőedények a Szolgáltató tulajdonát képezik.
2012. január 1-től azok cseréje (sérülés, elhasználódás, kisebb űrtartalmúra való cseréje)
esetén a gyűjtőedények beszerzéséről az ingatlantulajdonos saját költségén köteles
gondoskodni, azonban a cserét követően az edényzet már az ingatlantulajdonos tulajdonát
képezi. A gyűjtőedény meglétét a Szolgáltató jogosult ellenőrizni.
(4) A közterületre kihelyezett települési szilárd hulladék gyűjtésére rendszeresített 1100
literes és 5000 literes konténerek a Szolgáltató tulajdonát képezik.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást heti
rendszerességgel igénybe venni, a Szolgáltató pedig köteles
a) a 120 és 240 literes gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonosok gyűjtőedényeit
hetente egy alkalommal,
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b) a társasházakban lakó ingatlantulajdonosok számára a közterületre kihelyezett 1100
literes gyűjtőkonténert pedig hetente két alkalommal, vagy az azokhoz rendelt heti
hulladékmennyiség alapján esetenként többször is üríteni.
(6) A közszolgáltatási szerződésben és a helyi rendeletben meghatározott gyűjtőedény
befogadóképességén felül keletkezett települési szilárd hulladékot elszállítás céljából
közterületen elhelyezni külön díj ellenében megvásárolható, a Szolgáltató által
rendszeresített Remondis emblémás 110 literes zsákban lehet. A zsákot bekötött
állapotban kell a gyűjtőedény mellett elszállításának napján elhelyezni. A zsák a
Szolgáltató székhelyén (8300 Tapolca, Halápi út 33.) szerezhető be. A zsák forgalmi ára
magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és a jelen
rendeletben számára meghatározott, gyűjtőedény méretet és szállítási gyakoriságot is
figyelembe vevő közszolgáltatási díj megfizetésére.
(8) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan
belépő ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani beszerzési áron (amit az
ingatlantulajdonosnak kell megfizetnie) a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon
belül. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét
aláírásával köteles igazolni.
(9) Ha a szolgáltatást igénybevevő a Szolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő
mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége
rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató a szolgáltatást
az igénybevevő megkeresésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak
megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni
az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
4. §
A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától, legkésőbb a
gyűjtés napján 6 óráig kell kihelyezni a közterületre, és a szállítást követően még a
szállítás napján köteles azt onnan visszavinni, kivéve a tartósan engedélyezett
elhelyezést.”
5. §
A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az igénybebvevők rendelkezésére bocsátott és
rendeltetésszerűen használt 1100 literes konténerek szükség szerinti javításáról, cseréjéről
és esetleges pótlásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.”
6. §
A Rendelet 21. § (2-3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Közcsatorna hiányában az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán
keletkező települési folyékony hulladék gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és annak
szükség szerinti elszállíttatásáról.”
(3) Szállítást csak azok a vállalkozók végezhetnek, akik az ártalmatlanítást végző DRV Zrtvel szerződést kötöttek, illetve a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkeznek.”
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló
7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet 4. számú melléklete.
Tapolca, 2011. december 9.
Császár László
polgármester s.k.

Ughy Jenőné
aljegyző s.k.
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