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8. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1223/2011.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 
26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési csoport
   Bakos Gáborné csoportvezető 

Megtárgyalja: Minden bizottság

Meghívottak: Kiss Nándor ügyvezető igazgató 
Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010-ben a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendeletéből átemelte a 
szilárd hulladék elszállítására vonatkozó díjat érintő szabályokat egy új rendeletbe, és 
megalkotta a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), melyet az óta egy alkalommal, 2011.
májusában módosított.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 25. és 26. §-ai
tartalmaznak a hulladékkezelési közszolgáltatási díjra és a díjhátralék szabályozására
vonatkozó rendelkezéseket. A 2012. év I. negyedévére várható az új hulladékgazdálkodási
törvény elfogadása.

A Hgt. 59. § (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásokat tartalmaz többek között a közszolgáltatási díj 
megállapításának általános szabályairól, a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségről és a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj megállapításáról.

A jogszabályok megalkotásakor figyelemmel kell lenni a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvényben és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben (a 
továbbiakban: IRM rendelet) foglalt szabályokra is. A Rendelet több paragrafusban is
tartalmaz olyan beidézéseket, magasabb szintű jogszabályból, amit a jogalkotásról szóló 
törvény és az IRM. rendelet nem tesz lehetővé, ezért törölni kell. 
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A rendelet felülvizsgálata során érkezett javaslatokról az új hulladékgazdálkodási törvény
elfogadását követően, az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében 
lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ (továbbiakban: Központ) teljes 
körű éles üzemének indulásáig döntés fog születni.  

Fentiekre tekintettel felülvizsgálatuk a Rendeletet, és figyelembe véve a megalkotása óta eltelt
időszak gyakorlati jogalkalmazása során felvetődött tapasztalatokat, elkészítettük a Rendelet 
módosításait tartalmazó rendelet-tervezetet.

Általános indoklás

A Remondis Tapolca Környezetvédelmi Kft. (továbbiakban Szolgáltató) 2011. november 29-
én előterjesztette (2. számú melléklet) a 2012. január 1.-től érvényes hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát. A Szolgáltató előterjesztésében részletes 
tájékoztatást nyújtott a Központnál 2011. évben történt eseményekről és a 2012. évben 
várható tevékenységeiről. A regionális rendszer teljes körű működése várhatóan 2012. évben 
megkezdődik.  

A rendelet-tervezet másik fontos eleme, a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól a 70.
életévet betöltött egyedül élő magánszemély mentességre való jogosultságának és 
kötelezettségeinek szabályozása.

2012. I. negyedévében, az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadását követően, tervezzük a 
Rendelet összevonását a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelettel, ezért akkor a Rendelet újabb felülvizsgálata 
várható.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A paragrafus az önkormányzati és szolgáltatói feladatok tekintetében javasol kisebb
módosításokat és újabb rendelkezéseket a közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatban.
A legfontosabb módosítási javaslat a Szolgáltató előterjesztése alapján a paragrafus (5) 
bekezdése, mely a közszolgáltatási díj meghatározásának három időszakra történő felosztását 
tartalmazza. Az első időszak 2012. január 1. napjától a Központ tényleges részleges 
indulásáig tart, a második időszak a Központ tényleges részleges indulása után a rendszer 
teljes körű éles üzemének indulásáig, a harmadik időszak pedig a Központ teljes körű éles 
üzemének indulását követően.   

2. §-hoz

A Hgt. felhatalmazása alapján a kormány a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendeletében
szabályozta a hulladékkezelési közszolgáltatási díj képzésére, megfizetésére vonatkozó
részleteket. E paragrafus az ingatlantulajdonosokat és a szolgáltatót érintő általános és helyi 
specifikumokat tartalmazza. Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a Hgt. 26.§-a
rendelkezik arról, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A Hgt. e 
paragrafusa rendelkezik a behajtás részleteire vonatkozóan és a 241/2011. (XII. 10.) Korm.
rendelet a jegyzőt hatalmazza fel a díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatok 
végrehajtására.
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3. §-hoz

E paragrafus a közszolgáltatási díjfizetés szabályaira vonatkozó pontosításokat tartalmaz a
tulajdonosváltás és az új építésű ingatlanok közszolgáltatás igénybevételének rendjével 
kapcsolatosan.

4. §-hoz

A rendelet 4.§-a, mely a kötelező közszolgáltatási díjra vonatkozó mentességekről szól,  
változtatásokat javasol a használaton kívüli ingatlanok mentességi kérelmének
szabályozására, az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol lévő 
ingatlantulajdonos kötelezettségeire, valamint a 70. életévét betöltött egyedül élő 
magánszemély mentességre való jogosultságának szabályozását illetően.  Utóbbi mentesség a 
mentességre való jogosultság kezdő időpontját illetően 70. életév betöltését követő hónap 1. 
napjára változik és kizárólag a 80 literes űrmérték alapján számított közszolgáltatási díjra 
vonatkozóan illeti meg az ingatlantulajdonost. A 70. életévet betöltött ingatlantulajdonos a
rendelet hatályba lépését követően a mentességre való jogosultságát a Szolgáltatónál 
kezdeményezheti Tapolca Város Jegyzője (adóhatóság) által kiállított kommunális adó 
kötelezettsége alól mentesítő határozat bemutatásával.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca város Önkormányzata képviselő-testülete a 2010. december 16-i ülésén felhatalmazta 
a polgármestert a Remondis Tapolca Kft-vel (továbbiakban Szolgáltató) történő 
szerződéskötésre, amely a korábban az önkormányzat által már megfizetett és jogszabály 
alapján a Szolgáltatót terhelő - lakosság által meg nem fizetett- szemétszállítási díjhátralékok 
részletekben történő megtérítéséről szólt.  

A megállapodás 2011. április 30-i fordulónappal határozta meg azt a határidőt, amely 
időpontban fennálló tartozásokról készített kimutatást az önkormányzat a szolgáltató részére 
átadja. Az átadás-átvétel az önkormányzat által készített kimutatásokkal alátámasztva 2011.
május 19-én megtörtént. A teljes adósságállomány 61.914.333 Ft volt, melynek részletekben
történő megfizetéséhez az önkormányzat hozzájárult.  

A lakosság részére május 01-től már a Szolgáltató számlázza ki a szemétszállítási díjakat, a 
befizetett összegek a bankszámlájára folynak be. A fizetési felszólítások hatására a hátralékok
egy része önkéntes teljesítés keretében a lakosság részéről befizetésre került. A Szolgáltató 
2011. október hónapban nyújtotta be első körben az önkormányzat adóhatóságához a 
fennmaradó hátralékokat behajtás céljából.

A Szolgáltató az átadás-átvételt követően kezdeményezte a korábban megkötött szerződés 
módosítását, mellyel kapcsolatosan több egyeztetés és tárgyalás is lezajlott.
A módosítás során a Szolgáltató kérte a törlesztő részeltek azon módon történő megtérítését, 
amely szerint az adóhatóság által adók módjára behajtott szemétszállítási díj hátralékokat
utalja vissza az önkormányzat részére, kiegészítve az általa megtérítésre kerülő összeggel. A 
részletek visszafizetésének időpontja az eredeti szerződéshez képest meghosszabbodott, és 
végső határideje a módosítás alapján 2016. december 31. napjában kerül meghatározásra. 
Természetesen a határidő módosításától függetlenül a fennálló díjhátralék után -2011. május 
01. napjától kezdődően - a Szolgáltató a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi 
kamatot köteles megfizetni.
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Egyebekben a szerződés azon pontjai, amelyek az eltelt egy közel év alatt értelmüket 
vesztették –mert pl. az átadás-átvétel közben már megtörtént, behajtás kezdeményezése
elindult- törlésre kerülnek.

Tapolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete által 2010. december 20-án elfogadott 
26/2010. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 7. § szerint „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.” Ezen rendelet alapján megállapodásban szükséges meghatározni a
Szolgáltató számlázással kapcsolatos további feladatait. A megállapodást az előterjesztés 
mellékleteként csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a II.-III. határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Társulás ez évben is – 2011. november 10-én – ülést tartott, ahol napirendi pontként
szerepelt a 2012. évi díjak kérdése.
A Tanács ülésén a Tanács tagjai azt rögzítették, hogy az ismert okok miatt az emelt díjak
bevezetésére 2011-ben nem került sor, ami a javaslattól eltérően megalkotott rendeletek 
esetében különböző problémákat okozott.  
Megállapították továbbá, hogy 2012-ben alapvetően szükséges a díjrendeletek egységesítése.  
Mivel a helyreállítás időtartama várhatóan közel egy évet vesz igénybe, a teljes rendszer 
üzemeltetése 2012-ben várhatóan az év végi néhány hónapban lesz lehetséges. Különböző 
kényszerítő körülmények hatására a részleges üzemeltetés beindításával kell számolni, 
azonban ennek díját csak a műszaki tartalom ismeretében lehet meghatározni.  
Üzemeltetés hiányában a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített díjak tényadatokra alapozott 
felülvizsgálata sem történhetett meg. Ezért javasolták, hogy amennyiben a részleges
üzemeltetés díja ismert lesz, arról készüljön Társulási Tanácsi előterjesztés, és az elfogadás 
után annak mértékéről és a bevezetés időpontjáról tájékoztatják az önkormányzatokat. A 
szolgáltatók ezt követően bocsájthatják ki a részlegesen növelt díjat tartalmazó számlát.  

A rendszer egységes működtetése érdekében a Társulási Tanács meghozta a 44/2011. (XI. 
10.) ÉBRSZHK-TT határozatát, melynek elfogadását kéri.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a IV. határozati javaslatot a fentiekre tekintettel 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A 
települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról” 
szóló 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és
……./2011. (..…….) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal
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HATÁROZATI JAVASLAT
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete a 3. 
számú mellékletben szereplő megállapodás-módosítás 
tervezetét elfogadja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a megállapodás
aláírására.

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

HATÁROZATI JAVASLAT
III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4. 
számú mellékletben szereplő megállapodás tervezetét 
elfogadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a megállapodás
aláírására.

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

HATÁROZATI JAVASLAT
IV.

Tapolca  Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának az 5. számú
mellékletben szereplő  44/2011. (XI. 10.) ÉBRSZHK-TT 
határozatát elfogadja.

Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 

Tapolca, 2011. december 1.

Császár László
polgármester s.k.
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1. számú melléklet
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2011. (XII. .) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(Tervezet)

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 
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megfizetni. Tapolca Város Jegyzője a használatbavételi engedély kiadásával egyidőben 
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.  



9

(5) A 70. életévet betöltött, egyedül élő magánszemélyt a mentesség kizárólag a 80 literes 
űrmérték alapján számított közszolgáltatási díjra vonatkozóan illeti meg. 

(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.
Tapolca Város Jegyzője január 15-ig felülvizsgálja az előző évben általa kiadott 
kommunális adó kötelezettsége alól mentesítő határozatok jogosságát, ennek 
eredményéről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.  

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 4. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti.

Tapolca, 2011. december 9.

 Császár László  Ughy Jenőné  
 polgármester aljegyző 
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1. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez

Lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjának kalkulációja az ÉBH rendszer
(Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ) tényleges indulása után 

Fajlagos díj - Elfogadott változat 2011 - Tapolca (nettó)

Edényméret (l)
Tétel

Költség-
tömeg

Költség-
felosztás

Alapdíj/
literdíj 60 80 120

106 499 104 104 104 104

159 749 1,38 82 110 165

Ürítési díj (Ft/edény) 186 214 269

Gyűjtés- 
szállítás

266 248

Éves díj (Ft) 9714 10 854 13 629

120 075 118 118 118 118

180 112 1,55 95 126 189

Ürítési díj (Ft/edény) 215 247 310
Üzemeltetés 300 187

Éves díj (Ft) 11 202 12 843 16 126

226 575 222 222 222 222

339 860 2,93 175 233 349

Ürítési díj (Ft/edény) 397 456 572
Összesen 566 435

Éves díj (Ft) 20 668 23 697 29 755

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

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

A B C D
1 Hetente ürített hulladékmennyiség

(liter)
80 120 240

2 Alapdíj (Ft) 182 182 182
3 Ürítési díj (Ft) 128 194 388
4 Közszolgáltatási díj (Ft) 310 376 570
5 Éves közszolgálatási díj/háztartás (Ft) 16 120 19 552 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 ../2011. (…….) 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 igényléshez
(a kérelmező nyújtja be, 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. 

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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3. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrészről Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., képviseli: 

Császár László polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről Remondis Tapolca Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33., képviselik: Kiss

Nándor és Szabó Péter ügyvezetők) a továbbiakban: Szolgáltató

között.

1. Felek rögzítik, hogy 2010. december 28. napján egymással megállapodást (a

továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a tapolcai lakossági hulladékkezelési

közszolgáltatási díjhátralék tárgyában, melyet az alábbiak szerint módosítanak.

2. A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:

4.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által az Önkormányzat részére kiszámlázott

hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (amely magában foglalja a díjfizetésre

kötelezettek által eddig meg nem fizetett díjhátralékokat is) Tapolca Város

Önkormányzata a 3. pontban meghatározott jogszabályi változást követően is 

kifizette a Szolgáltató részére. A lakosság által meg nem fizetett díjhátralék

összege 2011. 04. 30-ig 61.914.333,- Ft, azaz Hatvanegymillió-

kilencszáztizennégyezer-háromszázharminchárom forint tőketartozás.  

A nyilvántartott túlfizetés összege 260.023,- Ft, azaz Kettőszázhatvanezer-

huszonhárom forint.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató külön nyilatkozatban kéri Tapolca Város

Jegyzőjétől a részére átadott, hiánytalan adattartalommal rendelkező 

hátralékosokat érintően a 2005. július 1. és 2010. december 31. között keletkezett

hulladékkezelési díjhátralék adók módjára történő behajtásának megkezdését.  

 Az Önkormányzat - mint a tárgyidőszakban a számlázást közvetített 

szolgáltatásként végző - vállalja, hogy a Szolgáltató K10665/2011 iktatószámú 

levelében kérelmezett ügyfelek tekintetében - melyre vonatkozóan a Szolgáltató

köteles feltüntetni a részére hiányos adattartalommal átadott igénybevételre

kötelezetteknél az adatszolgáltatáshoz szükséges (rendelkezésére álló) azonosító

adatokat - az adók módjára történő behajtás kezdeményezéséhez szükséges 

valamennyi adatot teljes körűen, térítésmentesen átadja 2011. december 31. 

napjáig. Ezen adatok kézhezvétele után kérheti a Szolgáltató Tapolca Város

Jegyzőjétől a jelenleg hiányos adattartalommal rendelkező hátralékosok 

hulladékkezelési díjhátralékának adók módjára történő behajtásának megkezdését.     



14

4.3. A 2011. 01. 01. és 2011. 04. 30. közötti időszak alatt keletkezett díjhátralék adók 

módjára történő behajtását a Szolgáltató később kezdeményezi. 

3. A Megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi pont lép:

5. Tapolca Város Jegyzője, mint eljáró adóhatóság a Szolgáltató által behajtásra 

átadott hátralékok esetében a behajtási eljárást haladéktalanul megkezdi, és a

jogszabályban meghatározott módon behajtásra került összegeket a Hgt. alapján –

8 napon belül - a behajtást kérő, a behajtás indításakor megjelölt számlájára utalja. 

Az adóhatóság a 2005. 07. 01. és 2010. 12. 31. között keletkezett és az adóhatóság

részére adók módjára történő behajtásra átadott hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjhátralék esetében a 2012. 12. 31-i állapot alapján 2013. 01. 20-ig tájékoztatja a

Szolgáltatót a sikertelen behajtási eljárásokról, továbbá feltünteti az egyes

behajthatatlan követelések okát és összegét. Az Art. 164. § (6) és (8) bekezdése

alapján az általános elévülési idő 5 év, ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 

foganatosít, akkor az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Ezen idő leteltével 

lehet a Szolgáltató kérésére elévülés jogcím alapján törölni, és a nyilvántartásból

kivezetni a tartozást, melyről a jegyző a Hgt. 26.§ (6) bekezdésében 

meghatározott tartalmú, a behajthatatlanságról szóló igazolást ad ki.

Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a jogszabályok keretein belül mindent

megtesz a hatékony behajtás érdekében.

Önkormányzat és Szolgáltató évenként kétszer egyeztetnek a behajtás

folyamatának alakulásáról, esetlegesen tömegesen felmerülő problémákról. 

4. A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi pont lép:

6. Felek megállapítják, hogy a 2011. 05. 19-én átadott, 2005. 07. 01. és 2011. 04. 30.

közötti időszakra vonatkozóan keletkezett, a lakosság által meg nem fizetett 

díjhátralékok összege (tőketartozás) 61.914.333,- Ft, melynek kedvezményezettje 

Tapolca Város Önkormányzata.

A díjhátralék összegét és a tárgyidőszakban fennálló tartozásnak 2011. május 01. 

napjától a kifizetés napjáig a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatnak

megfelelő mértékű kamatát - az Önkormányzat által kiállított számla alapján - a 

Szolgáltató az alábbi mértékben és határidőben fizeti meg az Önkormányzat 

részére:

I. részlet: 10.429.565,- Ft, a 2011. szeptember 30-ig befolyt összeg, a

Megállapodás-módosítás aláírását követően azonnal 

II. részlet: Adók módjára behajtott és az adóhatóság által 2012. július 31-ig

átutalt díjhátralék + 5.000.000,- Ft 2012. július 31-ig

III. részlet: Adók módjára behajtott és az adóhatóság által 2013. július 31-ig

átutalt díjhátralék +5.000.000,- Ft 2013. július 31-ig
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IV. részlet: Adók módjára behajtott és az adóhatóság által 2014. július 31-ig

átutalt díjhátralék + 5.000.000,- Ft 2014. július 31-ig

2014. augusztusában Felek pontos kimutatást készítenek a Szolgáltató által

visszafizetett díjhátralékokról, a még fennálló díjhátralékokról valamint a

folyamatban lévő behajtási (végrehajtási) eljárások állásáról. A kimutatás 

elkészítését követően a 61.914.333,- Ft-ból fennmaradó összeg 50%-át 

Szolgáltató megfizeti az Önkormányzat részére 2015. december 31. napjáig.

A fennmaradó összeget – csökkentve a 2005.07.01. és 2005.12.31. közötti

behajthatatlan követelésekkel, és az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások

behajthatatlan tartozásainak összegével – Szolgáltató 2016. december 31. napjáig

fizeti meg az Önkormányzat részére.

A Szolgáltató részére átadott lakossági túlfizetések kimutatott összege 260.023,-

Ft, melyet a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Önkormányzat átutal a 

Szolgáltató részére és amelyet a Szolgáltató rendez közvetlenül az ügyfelek felé

(beszámítással vagy kiutalással).

5. Hivatkozással a Megállapodás 13. pontjára Felek rögzítik, hogy Önkormányzat 26/2010.

(XII. 10.) rendelete értelmében 2011. május 1. napjától a Szolgáltató végzi a

hulladékkezelési közszolgáltatási díj számlázását és közvetlen beszedését a

közszolgáltatásra kötelezettektől. Erről Felek külön megállapodásban rendelkeznek. 

Felek az ezzel kapcsolatos valamennyi korábbi megállapodásukat a 2011. május 1.

napját követő időszakra vonatkozóan hatályon kívül helyezik. Ez nem érinti a 2011. 

május 1-jét megelőző időszakban keletkezett hulladékkezelési közszolgáltatási díjak 

elszámolását, melyre a jelen okirattal módosított Megállapodást kell alkalmazni.

6. Felek közötti Megállapodás 7-10. és 13. pontjait jelen módosítással hatályon kívül

helyezik, a 14. pont változatlan tartalommal marad hatályban.

A felek jelen szerződést, mely 5 eredeti, egymással egyező példányban készült, átolvasást és 

értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Tapolcán, 2011. december ….. napján

_______________________________ _________________________________

Császár László Kiss Nándor Szabó Péter

     polgármester       ügyvezető       ügyvezető 

Tapolca Város Önkormányzata Remondis Tapolca Kft.

Ellenjegyezte:

Ughy Jenőné 

       aljegyző 
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4. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről  

Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., képviseli: Császár László 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről  

Remondis Tapolca Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33., képviselik: Kiss Nándor és

Szabó Péter ügyvezetők) a továbbiakban: Szolgáltató

között.

4. Felek a 2005. július 31. napján kötött Megállapodást, továbbá annak módosítását a mai

nappal hatályon kívül helyezik, és helyébe jelen megállapodás lép.

5. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat illetékességi területén a Szolgáltató – mint az

Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja - látja el a hulladékkezelési

közszolgáltatást.

6. Felek 2005. július 31. napján egymással megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)

kötöttek, melynek értelmében az Önkormányzat illetékességi területén végzett

hulladékkezelési közszolgáltatás díjának az igénybevevők felé történő számlázását és 

beszedését – a lakosság terheit csökkentendő - Tapolca Város Önkormányzata magára 

vállalta. A Megállapodás értelmében az elvégzett hulladékkezelési közszolgáltatás díját

az Önkormányzat havonta utólag fizette meg a Szolgáltató részére. A lakossági

igénybevevők felé a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat Önkormányzat – közvetített 

szolgáltatásként - évente kétszer vetette ki, majd a 2010.02.23-án módosított

megállapodás alapján a hátralékosok részére előkészítette, és a Remondis Tapolca Kft. 

aláírását követően elküldte a fizetési felszólításokat. 

7. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2010. december 20-án 

elfogadott 26/2010. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 7. § szerint „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. A fentiek értelmében 2011. május 1. napjától a hulladékkezelési közszolgáltatási díj

számlázását és közvetlen beszedését a közszolgáltatásra kötelezettektől Szolgáltató

végzi, így 2011. május 1. napjától az Önkormányzat nem végez közvetített szolgáltatást

a Szolgáltató részére.
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9. Felek nyilatkoznak, hogy az Önkormányzat utolsó havi teljesítésként hiánytalanul

kiegyenlítette a Szolgáltató 2011. április hónapban elvégzett szolgáltatása után kiállított

számlát.

10. A 2011. január-április havi teljesítések díjának számláját az Önkormányzat a korábbi

gyakorlatnak megfelelően kiállította és megküldte az igénybevevők részére. 2011. május 

19-én az Önkormányzat átadta a közszolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére álló 

adatait és a 2011. 04. 30-án fennálló záró egyenlegeiket tartalmazó listát a Szolgáltató

részére.

11. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat közvetített szolgáltatásként végezte a díjak

számlázását és beszedését, a 2011. évi lakossági igénybevevők hiányosan és nem teljes 

körűen rendelkezésére álló adatait - Hgt. 23. § g) pontja értelmében a közszolgáltatást

igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve -, továbbá az adók 

módjára történő kezdeményezéshez szükséges valamennyi információt térítésmentesen és 

teljes körűen átadja a Szolgáltató részére. Az Önkormányzat vállalja, hogy a

Szolgáltatótól 2011. október 3-án érkezett, K10665/2011 iktatószámú levelében

kérelmezett ügyfelek hiányzó adatainak hiánypótlását térítésmentesen biztosítja a

Szolgáltató részére. Ezen felül a Szolgáltató a továbbiakban a személyes adatok

pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet az Önkormányzattól, melyért a

hatályos jogszabályok alapján díjat kell fizetnie.

12. Az átadás-átvétel teljes körű lezárásának határideje 2011. május 19. volt. Az

Önkormányzat átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján az abban meghatározottak szerint a 

hátralékosokról készített kimutatást számlatörténet nélkül a Szolgáltató részére átadta.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata (két oldal), valamint az adatokat tartalmazó CD 

másolata jelen megállapodás mellékletét képezi.

13. Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelete rendelkezik mentesség nyújtásáról a 70 év feletti lakosok vonatkozásában. Az

Önkormányzat vállalja, hogy a rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő ügyfelekről 

(polgármesteri átruházott hatáskörben) hozott határozatok egy másolati példányát az

ügyfél értesítésével egyidejűleg a Szolgáltató részére megküldi. A Szolgáltató jogosult 

az Önkormányzat által határozattal alátámasztott és jóváhagyott létszámú mentességben

részesülők által meg nem fizetett szemétszállítási díjat kiszámlázni az Önkormányzat 

részére.

14. Felek rögzítik, hogy a 2005. július 1. és 2010. december 31. között keletkezett

hulladékkezelési díj-hátralék adók módjára történő behajtásáról, majd a behajthatatlan 
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követelések viseléséről egymással 2010. december 28. napján megállapodást kötöttek, 

melyet 2011. december … napján módosítottak. Ezen megállapodások érvényességét

és hatályát jelen okirat nem érinti.

A felek jelen szerződést, mely 5 eredeti, egymással egyező példányban készült, átolvasást és 

értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Tapolcán, 2011. december hónap … napján

_______________________________ _________________________________

Császár László Kiss Nándor Szabó Péter

                    polgármester             ügyvezető        ügyvezető 

Tapolca Város Önkormányzata Remondis Tapolca Kft.

Ellenjegyezte:

   Ughy Jenőné 

      aljegyző 
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5. számú melléklet

„44/2011. (XI. 10.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati

Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy 2012. január 1.-től a Közszolgáltatási Szerződésben 

rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek. Ennek értelmében azoknak az

önkormányzatoknak, akiknek díjrendelete a Közszolgáltatási Szerződés szerinti díjat 

tartalmazza, nem kell új rendeletet alkotniuk. A Tanács felszólítja azokat az

önkormányzatokat, akiknek rendelete a Tanácsi határozattól eltérő, hogy a 2012. január 1.-től 

fogadják el a Közszolgáltatási szerződésben rögzített 2011-re számított díjakat azzal, hogy 

bevezetésükre csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön sor.” 
















