Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi III. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékbegyűjtés
és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények ürítéséért fizetendő közszolgáltatási
díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) egyéves díjfizetési időszakra, kéttényezős
díjként állapítja meg.
(2) A közszolgáltatási díj megállapítása érdekében a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) köteles évente november
30. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére
előterjeszteni. A díj számítására szolgáló díjkalkulációt, jelen rendelet 1. melléklete, az
adott évre megállapított egységnyi díjtételt pedig a 2. melléklete tartalmazza.
(3) A díjat az ingatlanon használt szabványos gyűjtőedény számának (alapdíj), az adott típusú
gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell
megállapítani.
(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj összege.
(5) Az adott területre érvényes ürítési gyakoriságot a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.
2. §
Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági
tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét
is alkalmaznia kell.
3. §
(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a 7/2005. (II.
18.) Kt. rendelet szerint hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(2) A Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők felé negyedévente 3 db egyenlő összegű havi
számlát bocsát ki a következő negyedévre vonatkozóan.
(3) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő hónap első
napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni.
(4) Az újépítésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését
követő hónap első napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni.
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(5) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a késedelembe esés
időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári napot megelőző utolsó napon
érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt díjat
köteles megfizetni.
4. §
(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának 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.
(2) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól
távollétének idejére 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 5 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.
(3) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a Szolgáltató
ellenőrizheti.
(4) 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.
(5) A mentességre irányuló kérelmet Tapolca Város Önkormányzata polgármesteréhez kell
benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon, melyről átruházott hatáskörben a
polgármester határozattal dönt.
(6) E § alkalmazásában egyedül élőnek kell tekinteni azt az ingatlantulajdonost, akinek a
közszolgáltatásba bevont ingatlan lakcímén a központi személyi adat és
lakcímnyilvántartás alapján más személy bejelentkezve nincs – kivéve az azonos
házszámmal rendelkező osztott és osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan
ingatlantulajdonosait – és életvitelszerűen egyedül lakik.

5. §
(1) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás
visszafizetésére és a megállapított támogatást meg kell szüntetni. A támogatás
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén az igénybevett időszakra az erről való
tudomásszerzés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat
számítható fel.
(2) A mentességben/kedvezményben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni az
önkormányzatot.
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6. §
(1) E rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdése 2011. május 1. napján lép hatályba, azzal az eltéréssel, hogy a 2011.
05. 01. - 2011. 06. 30. közötti időszakra kibocsátott számla, két havi díjat tartalmaz.
7. §
A közszolgáltatási díj számlázását 2011. április 30. napjáig Tapolca Város
Önkormányzata végzi oly módon, hogy a 2011. január 1. és 2011. április 30. napja közti
időszakra egyösszegű 4 havi díjat tartalmazó számlát bocsát ki.
8. §
(1) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzat a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a
környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet 16. §-a, és az 1. sz., a 2. sz. és a
3. sz. melléklete.
(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. § (4) bekezdésében a „(2. számú melléklet)” szövegrész.
(3) 2011. május 2. napján hatályát veszti a 7. §.

Tapolca, 2010. december 16.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve : Tapolca, 2010. december 20.
Dr. Imre László sk.
jegyző
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1. melléklet a 26/2010. (XII.20 .) önkormányzati rendelethez

Tapolca települési szilárd hulladék kezelési díjának kalkulációja
2011. évre

VI.

(bruttó) ezer Ft
3.784
3.184
311
7.279

1.
2.
3.
I.

Üzemanyag
Járműjavítás,-karbantartás
Egyéb anyagköltség
Anyagköltség összesen: (1+2+3)

4.
5.
6.
II.

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb költség
Bérköltség járulékai
Személyi jellegű költségek: (4+5+6)

7.
8.
9.
10.
III.

Igénybevett szolgáltatások költsége
Egyéb közvetlen költségek
Amortizáció
Szelektív gyűjtés költsége
Közvetlen költségek összesen: (I+II+7+...+10)

11.
12.
14.
IV.

Vállalati általános költség
Központi és önkormányzati adók
Egyéb ráfordítások
Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása:(III+11+...+14)

34.206

15.
16.
17.
V.

Hulladék ártalmatlanítás
Hulladéklerakó lezárás-utógondozás
Hulladéklerakó bővítés-fejlesztés
Hulladékkezelés költsége: (IV+15+16+17)

1.023
3.548
6.313
45.090

6.669
409
1.999
16.356
3.737
174
3.954
24.221
6.337
3.648

18.
Nyereség ~8% (IV. sor adataira vetítve)
2.736
A helyi gyűjtés és szállítás költségei 2011. április 30-ig:(V+18) 47.826
19.
20.
VII.

KA projekt díjelemre 2010. évben beszedett összeg
32.369
KA projektre felhasznált (engedélyek, közbeszerzés, stb.) - 3.730
KA projekt díjelem 2010. évi korrekciója:
- 28.639

21.
KA projekt üzemeltetési költsége 2011. 05. 01. után
22.
KA projekt gyűjtés-szállítás költsége 2011. 05. 01. után
VIII. KA projekt összes költsége 2011. 05. 01. után

89.902
79.741
169.643

IX.

188.830

Szolgáltatás ára mindösszesen 2011. évben

Egységnyi díjtétel: szolgáltatás ára/szolgáltatott mennyiség (liter) 188.830.133= 4,42 Ft/l
42.644.160
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2. melléklet a 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények
alap- és egyszeri ürítési díja 2011. évben (bruttó)

I.

Ingatlanonként a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából
rendszeresített minimálisan 120 liter űrtartalmú edényzetek heti egyszeri ürítés
melletti közszolgáltatási alap- és ürítési lakossági díját 2011. január 1- 2011.
december 31. közötti díjfizetési időszakot figyelembe véve az alábbiak szerint
állapítja meg:
Alapdíj
Ft/hó
920,920,-

120 l-es gyűjtőedény
240 l-es gyűjtőedény

II.

Egyszeri ürítés díja
Ft
319,638,-

Eseti többlet hulladék REMONDIS emblémás zsákban történő elszállításának díja :
460,-Ft /alkalom

III.
Egységnyi díjtétel:
Lakosság által fizetendő :
IV.

4,42,-Ft/l
4,42,-Ft/l

A lakossági díj összetétele 120 l-es gyűjtőedény használata esetén :
Alapdíj :
Ürítési díj :
Összesen :

11.040,- Ft/év/háztartás
16.590,- Ft/év/háztartás
27.630,- Ft/év/háztartás
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3. melléklet a 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
ÜRÍTÉSI REND ÉS GYAKORISÁG
A
1.
C
2.
3.

hétfő
Királykúti u.

4.
5.

B

120, 240 literes edényzet
D
kedd

1100 literes edényzet
F
G

E

Ipar u.

szerda
Fenyves u.

hétfő, csütörtök
Klapka Gy. u.

Nyár u.
Tavasz u.

Keszthelyi u.
Sümegi u.

Vajda J. u.
Véndeki u.

Lesence u.
Billege u.

6.
7.

Somogyi B. u.
Bacsó B. u.

József A. u.
Május 1. u.

Halastó u.
Engels u.

Viszló u.
Stadion u.

8.
9.

Zalka M. u.
Kandó K. u.

Alkotmány u.
Ságvári u.

Köztársaság tér
Iskola u.

Keszthelyi u.
Május 1. u.

10.
11.

Kulich Gy. u.
Vasút u.

Liszt F. u.
Honvéd u.

Kisfaludy S. u.
Mónus I. u.

Alkotmány u.
Ipar u.

12.
13.

Dózsa Gy. u.
Hegymagasi u.

Baross G. u.
Wesselényi u.

Bem Apó u.
Halápi u.

Sümegi u.
Rózsa F. u.

14.
15.

Fazekas u.
Árpád u.

Ady E. u.
Erkel F. u.

Vörösmarty M. u.
Móricz Zs. u.

Wesselényi M. u.
Ady E. u.

16.
17.

Akácfa u.
Széchenyi u.

Rózsa F. u.
Teleki P. u.

Sallai I. u.
Simon I. u.

Nagyköz u.
Batsányi J. u.

18.
19.

Damjanich u.
Rákóczi u.

Lehel u.
Apponyi A. u.

Mező I. u.
Lóczy L. u.

Csobánc u.
Arany J. u.

20.
21.

Szt. István u.
Szt. László u.

Béke u.
Batthyány L. u.

Juhász Gy. u.
Egry J. u.

Hősök tere
Deák F. u.

22.
23.

Szegfű u.
Zöldfa u.

Bajcsy Zs. u.
Úttörő u.

Bólyai u.
Kodály Z. u.

Fő tér
Kossuth L. u.

24.
25.

Jókai u.
Petőfi u.

Munkácsy M. u.
Víztorony u.

Eötvös u.
Berzsenyi D. u.

Egry J. u.
Juhász Gy. u.

26.
27.

Nagyköz u.
Hunyadi u.

Ley J. u.
Bartók B. u.

Kazinczy tér
Stadion u.

Móricz Zs. u.
Halápi u.

28.
29.

Zrínyi M. u.
Táncsics M. u.

Pacsirta u.
Glázer S. u.

Sebron
„Barackos” lakott ter.

Hegymagasi u.
Vasút u.

30.
31.

Török J. u.
Batsányi J. u.

Darányi I. u.
Haraszt u.

32.
33.

Hősök tere
Deák F. u.

Semmelweis I. u.
Radnóti M. u.

34.
35.

Arany J. u.
Kossuth L. u.

Csokonai u.
Bányász u.

36.
37.

Kölcsey F. u.
Malom köz

Tapolca-Diszel

38.
39.

Kunfy Zs. u.
Csányi L. u.

40.
41.

Kereszt u.
Csobánc u.

42.
43.

Szt. György u.
Bajza J. u.

44.
45.

Balaton u.
Toldi M. u.

46.

Martinovics u.

Berzsenyi D. u.
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kedd, péntek
Kazinczy tér

4. melléklet a 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
„Kérelem a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség
igényléshez
I. Kérelmező nyilatkozata
(kérelmező tölti ki)
Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….….
Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………
Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………
Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........
Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………
Rendszeres jövedelem:…………………..Ft Jöv. jogcíme:…………………….………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,
Tapolca,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó című lakásban
életvitelszerűen egyedül élek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak
megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy
kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot,
tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyiadat és lakcímnyilvántartási adatokon
keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.
A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról: lemondok / nem mondok le*.
………..………………………..
Kérelmező aláírása
Tapolca, 20…….év……………..….hónap..….nap
* megfelelő rész aláhúzandó
I. tanú
II. tanú
Tanú neve:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő………………………………………………………………..……………
Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………….
Lakcímkártya száma:……...………...………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………..…………………
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………….........
Tanú aláírása:…………………………………………………………………………………..
Tapolca, 20… …………………….hó ……..nap

II. Közszolgáltató nyilatkozata
(a közszolgáltató tölti ki, a kérelmező szerzi be)
Közszolgáltatást igénybe vevő neve:………………………………………………………..
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Közszolgáltatással érintett lakcím:………………………………………………………….
a, családi házas övezet
b, többlakásos övezet
Edényzet űrmértéke:………………l Mentesség mértéke:……..…………..bruttó Ft/hó
A kérelmezőnek a nyilvántartás szerint a mai napig a közszolgáltatónál díjtartozása
□ van
□ nincs.

Egyéb megjegyzés:………………………………………………………..…………………

Tapolca, 20…..év…………………………hónap………nap
…………………………………
REMONDIS Kft.
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