E L Ő T E R J E SZ T É S
Készült a Képviselő-testület 2009. december 17–én tartandó ülésére
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester
Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária körjegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait a
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szabályozza. Ennek megfelelően a képviselő-testület
rendeletben szabályozza a közszolgáltatási díjat.
A képviselő-testület felhatalmazása alapján az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás lefolytatta a közbeszerzési eljárást a
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer működtetésére és a társulás területén a
közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozóan.
A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, nyertese az Észak-Balatoni Hulladékkezelési
Konzorcium, melynek tagjai a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., Az „AVARAJKA” Városgazdálkodási Kft., a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt,, a
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft., a REMONDIS Tapolca Kft. és a
KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
Településünkön a REMONDIS Tapolca Kft. látja el a hulladékgyűjtési és szállítási
közszolgáltatói feladatokat, a hulladékkezelési közszolgáltatást pedig a Konzorcium által
létrehozott Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.
A 2010. évi feladatok ellátása érdekében többletforrásokra van szükség, ezért a REMONDIS
Tapolca Kft. díjemelésre tett javaslatot.
A díjemelés két tételből áll:
1.) a Kft. a hulladékszállítási díjat az inflációval összefüggően 4,5 %-os mértékben emeli.
2.) az EU Kohéziós Alap segítségével megvalósuló Észak-Balatoni Térség Regionális
Szilárdhulladék Gazdálkodási rendszer 2010. évi indítása miatt felmerülő költségek fedezete.
Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer terv szerint
2011. január 1-től elkezdi tevékenységét. 2010. évben június 01. és augusztus 31. között
próbaüzemet kell tartani. Ez azt jelenti, hogy ezen időpontig az üzemeltetéshez szükséges
gazdálkodó szervezetet fel kell állítani, a szolgáltatónak az engedélyeket be kell szerezni, a
munkavállalókat fel kell venni, ki kell képezni, a technikai feltételeket meg kell teremteni.
A próbaüzemet követően sem lehet a rendszert leállítani, - az üzemeket bezárni- és azt 2011.
január 1-vel újra kinyitni, a folyamatos üzemet fenn kell tartani, ezért indokolt díjemelési
javaslat végrehajtása.
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A javaslat szerint a 120 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díja bruttó 418 Ft/ürités.
A Képviselő-testület a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (VII. 8.) rendelet 21. § (1) bekezdésében rögzíti
a háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos
kötelező közszolgáltatásért fizetendő díjat úgy, hogy azt mellékletben állapítja meg.
A közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozó rendelkezéseket javasolom úgy módosítani, hogy
a szolgáltatást idényjelleggel igénybe vevőknek június végén számlázza az önkormányzat a
díjat.
Javasolom továbbá, hogy a 70 éven felüli, egyedül élők esetében a díjmentességre vonatkozó
rendelkezést helyezze hatályon kívül a képviselő-testület.
A szociálisan rászorulók esetében a díj megfizetéséhez az egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint átmeneti
segély megállapításának lehetőségét javasolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.
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Szigliget, 2009. december 9.
Balassa Balázs
polgármester
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