Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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. §-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 hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„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 az 1. melléklet, az adott évre
megállapított egységnyi díjtételt pedig a 2. melléklet tartalmazza, a település
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(3) A közszolgáltatási díj települési szilárd hulladék esetében tartalmazza a hulladékkezelés
teljes folyamatának költségét és a nagydarabos hulladék évi egyszeri elszállításának,
ártalmatlanításának költségét is.
(4) A közszolgáltatásnak az önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által
alkalmazható díj legmagasabb mértéke. (1. számú melléklet)
(5) A közszolgálatatási díj
a) 2012. január 1. napjától az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.
üzemelésében lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ
(továbbiakban Központ) tényleges részleges indulásáig a Szolgáltató által
alkalmazható legmagasabb díj a rendelet 2. mellékletének I. pontjában meghatározott
díj.
b) a Központ tényleges részleges indulása után a rendszer teljes körű éles üzemének
indulásáig a részleges üzemeltetés többletköltségét tartalmazó, Társulási Tanács által
elfogadott és kiközölt díj, amely a Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díj.
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c) a Központ a teljes körű éles üzemének indulása után a Szolgáltató által alkalmazható
legmagasabb díj az 1. számú mellékletben meghatározott díj.
(6) Az adott területre érvényes ürítési gyakoriságot a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg az (1) bekezdésben
foglaltak alapján.
(8) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében köteles megfizetni.
(9) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a Szolgáltató
a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(10) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási
szerződés) a Szolgáltatóval Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntését követően a Polgármester köti meg.
2. §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) 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.
(2) Tapolca Város Jegyzője a végrehajtási eljárás kezdeményezéséhez igényelt adatokat a
mindenkori jogszabályok által meghatározott térítés ellenében átadja a Szolgáltatónak.
(3) A díjhátralék behajtásával kapcsolatos intézkedésekre a Hgt. 26. § előírásai az irányadók.
(4) Aki nem rendelkezik közszolgáltatási díjhátralékkal, a nagydarabos hulladékot (lomot)
évente egy alkalommal, legfeljebb 2,0 m3 mennyiségig díjmentesen, e feletti mennyiség
esetén kizárólag a Szolgáltató által megszabott lerakási és ártalmatlanítási díj ellenében
helyezheti el az erre a célra kijelölt Zalahaláp, Csordáskúti (010/2 hrsz) létesítményben.
(5) A közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkezők a nagydarabos hulladékot kizárólag a
Szolgáltató által megszabott lerakási és ártalmatlanítási díj megfizetését követően
helyezhetik el az (10) bekezdésben meghatározott létesítményben.
3. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő
hónap első napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni.
(2) Az újépítésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését
követő hónap első napjától kell a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás díját
megfizetni. Tapolca Város Jegyzője a használatbavételi engedély kiadásával egyidőben
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megküldi a használatbavételi engedély egy példányát a Szolgáltató számára. Szolgáltató a
jogerőre emelkedés figyelembe vételével az ingatlant bevonja a közszolgáltatásba, és a
díjfizetésbe.
(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy
az új ingatlantulajdonos a korábbi ingatlantulajdonossal egyetemlegesen köteles 15 napon
belül a változás tényét írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés megtételéig a
közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni.
4. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlantulajdonos, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem
keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van,
és a használaton kívüliséget a Szolgáltatónak jelezte. Erre irányuló kérelmét a
Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, évente
január 10-éig. A Szolgáltató a díjfizetési időszak első negyedévére szóló számlákat már
ennek figyelembevételével állítja ki. Amennyiben ezt elmulasztja, március 1-jéig
lehetősége van ezt pótolni. Ebben az esetben a Szolgáltató visszamenőleg január 1-től
rendezi a kiállított számlákat. Az ingatlantulajdonos köteles a megelőző díjfizetési
időszakra vonatkozó közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlákat vagy erről
szóló közüzemi igazolást megküldeni a Szolgáltató részére a következő év január 15-ig.
Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat
mentességét, úgy a Szolgáltató visszamenőleg január 1-től egy összegben kiveti a
szolgáltatás díját. A teljes év 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 ingatlantulajdonos az ingatlan újra használatba vételét
követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni, csatolva a használaton kívüli időszakra
vonatkozó fogyasztásmentes közüzemi elszámoló számlát vagy közüzemi igazolást (víz
vagy elektromos áram). Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem
igazolják az ingatlanhasználat mentességét, úgy a Szolgáltató visszamenőleg egy
összegben kiveti a szolgáltatás díját. A szüneteltetett időszak a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.
(3) A mentességre való jogosultság kezdő időpontja a használaton kívüliség bejelentését
követő hónap 1. napja. A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok
használatát ezt követően a Szolgáltató ellenőrizheti.
(4) Mentes a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól a 70. életévet betöltött, egyedül élő
magánszemély a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen
(életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló építménye után. A mentességre való jogosultság
kezdő időpontja a 70. életév betöltését követő hónap 1. napja, de legkorábban a kérelem
benyújtását követő hónap 1. napja.
(5) A 70. életévet betöltött, egyedül élő magánszemélyt a mentesség kizárólag a 80 literes
űrmérték alapján számított közszolgáltatási díjra vonatkozóan illeti meg.
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(6) A közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól a mentesség az ingatlantulajdonos
igénybejelentésére indul, és a Szolgáltatónál kell kezdeményezni. Az ingatlantulajdonos a
mentességre való jogosultságát az adóhatóság által kiállított kommunális adó
kötelezettsége alól mentesítő határozattal köteles igazolni a Szolgáltató felé.
(7) Amennyiben az ingatlantulajdonos jogosult a mentességre, de még nem rendelkezik a
mentességet igazoló határozattal, abban az esetben az adóhatóságnál kell kezdeményezni a
mentesítési eljárást.
(8) A Szolgáltató a mentességet a 4. mellékletben foglalt, 3 példányban kiállított
nyilatkozatával fogadja el.
(9) A Szolgáltató köteles a nyilatkozat egy példányát Tapolca Város Jegyzőjének
negyedévente megküldeni, mely nyilatkozatok képezik a pénzügyi elszámolás alapját.
(10) A 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján 80 liter mennyiségű hulladék
után fizetendő közszolgáltatási díjat a Szolgáltató az erre irányuló kérelem benyújtását
követő hónap 1. napjától számlázza.
5. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §
Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tapolca, 2011. december 9.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
aljegyző

Kihirdetve: 2011. december 12.

Ughy Jenőné sk.
aljegyző
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1. melléklet a 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjának kalkulációja az ÉBH rendszer
(Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ) tényleges indulása után

Tétel

Gyűjtésszállítás

Üzemeltetés

Összesen

Fajlagos díj - Elfogadott változat 2011 - Tapolca (nettó)
Edényméret (l)
KöltségKöltségAlapdíj/
tömeg
felosztás
literdíj
60
80
120
106 499
104
104
104
104
159 749
82
110
165
1,37
266 248
Ürítési díj (Ft/edény)
214
269
187
Éves díj (Ft)
9713 11 143
14 001
120 075
118
118
118
118
180 112
1,55
93
124
186
300 187
Ürítési díj (Ft/edény)
211
242
304
Éves díj (Ft)
10 951 12 563
15 786
222
222
222
222
226 574
175
339 861
2,92
234
351
566 435
Ürítési díj (Ft/edény)
397
456
573
Éves díj (Ft)
20 665 23 706
29 788

Fenti díjakra a mindenkor hatályos ÁFA kerül felszámításra.
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2. melléklet a 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

I. 2012. január 1. napjától az ÉBH Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelésében
lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ tényleges részleges indulásáig.

1
2
3
4
5

A
Hetente ürített hulladékmennyiség
(liter)
Alapdíj (Ft)
Ürítési díj (Ft)
Közszolgáltatási díj (Ft)
Éves közszolgálatási díj/háztartás (Ft)

B
80

C
120

D
240

182
128
310
16 120

182
194
376
19 552

182
388
570
29 640

II. 110 literes REMONDIS emblémás zsák nettó díja: 368,-Ft /zsák

Fenti díjakra a mindenkor hatályos ÁFA kerül felszámításra.
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3. melléklet a 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA
a 70. életévét betöltött, egyedül élő magánszemély
települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás 80 literes hulladék mennyiségre vonatkozó
közszolgáltatási díja alóli mentesség igényléséről
(3 példányban a közszolgáltató tölti ki)
Települési szilárd hulladékbegyűjtést igénybe vevő neve………………………………….
Települési szilárd hulladékbegyűjtést igénybe vevő születési ideje: ………………………
Közszolgáltatással érintett lakcím:………………………………………………………….
a) családi házas övezet
b) többlakásos övezet
Mentesség mértéke:……..…………..bruttó Ft/hó
A kérelmezőnek a nyilvántartás szerint a mai napig a közszolgáltatónál díjtartozása
□ van
□ nincs.
Tapolca Város Jegyzője (adóhatóság) által kiállított kommunális adó kötelezettség alól
mentesítő határozat száma:………………………………………………………….………
A mentesség igénylésének nyilvántartásba vételi száma :………………..…………………
Mentességre jogosultság kezdő dátuma: ……………………………………………………

Tapolca, 2012. év…………………………hónap………nap

…………………………………
Remondis Tapolca Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.
Kapják:
1. Közszolgáltatást igénybe vevő
2. Szolgáltató (Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.)
3. Tapolca Város Jegyzője, Pénzügyi Iroda, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. (Remondis Tapolca
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. küldi meg)
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