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E l ő t e r j e s z t é s 
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. december 14-én tartandó ülésére 
 
N a p i r e n d:  Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2012 évi díjának megállapítása 
 

E l ő a d ó :   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
AVE Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján megküldte önkormányzatunknak a 2012. évi, szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ár-
talmatlanítására vonatkozó költségkalkulációját (mellékelve), mely két különböző kalkulációt je-
lent, tekintettel, hogy az új hulladéktörvény még nem került elfogadásra, mely a lerakási járulékot 
vezeti be. A lerakási járulék a lerakóba beszállított hulladékmennyiség tonnájaként 6000.-Ft, mely 
egy év múlva várhatóan újabb 6.000.-Ft-tal emelkedik. A lerakási járulék több lépcsőben történő 
bevezetése, illetve esetleges elhagyása miatt megkerestük Schmidt Jenő Tab Város polgármesterét, 
TÖOSZ elnökét, valamint Móring Attila József országgyűlési képviselő Urat, hogy lehetőségeik-
hez mérten támogassák a lerakási járulék bevezetése, vagy csökkentése elleni kezdeményezést.  
 

Előzmények:   
1.) A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség területén regionális integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésé-
re és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése céljából –a beruházás 
megvalósítására alapított ideiglenes együttműködésként- 2002. év június hó 20. napján (Települési 
Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződés jött létre a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagy-
térségben elhelyezkedő Önkormányzatok között. A Tagok a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytér-
ségben, saját közigazgatási területükön belül, településeik szilárdhulladék kezelésének megoldásá-
ra kötöttek szerződést.  
2.) ISPA/KA projekt: A központi támogatással megvalósult beruházást az önkormányzatok az EU 
ISPA/KA támogatása társfinanszírozásában vették igénybe, melynek során a meglévő hulladékle-
rakók fejlesztése, felújítása, géppark megújítása, szelektív gyűjtés bevezetése volt a megvalósítan-
dó cél.   
3.) A beruházás megkezdését  követően az Önkormányzatok egyedileg közszolgáltatási szerződést 
kötöttek Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt-vel. A megkötött szerződés hatálya 
2006. január 01-től kezdődik és az ISPA/KA projekt utolsó létesítményének üzembe helyezése 
napjától számított 10 év leteltéig tart. A szerződés V. fejezet 1. pontja szerint: „Az Önkormányzat 
a II/2. pontban meghatározott közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltatónak a III/2. pontban 
meghatározott időtartamra kizárólagos jogot biztosít.”   
Az utolsó létesítmény 2010. év végén készült el, így a közszolgáltatási szerződés 2020. év végéig 
érvényes, kivéve, ha a hulladékról szóló törvénytervezet jelen formájában elfogadásra kerül, mely 
szerint hatályba lépésével egy időben az érvényben lévő közszolgáltatási szerződések azonnal 
megszűnnek. Jelenleg a Konzorcium elszámolása megtörtént, azonban a projekt végleges lezárását 
nem lehet véghezvinni az elkészült művek és megvásárolt berendezésekkel kapcsolatos garanciális 
problémák rendezéséig.        
 

Jelenleg:  
Orbán Gábor Úr, mint a Forrás Unió Kft. ügyvezető igazgatója, mint a KEOP 7.1.1.1/09-2010-
0001. jelű „Somi hulladéklerakó fejlesztése hulladék előválogató telepítésével” elnevezésű projekt 
megbízott projektmenedzsere 2011. november 22-ére a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásával kapcsolatos információs ülésre hívta az 
érintett önkormányzatok képviselőit.  
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Az információs ülésen a mellékletként megküldött Társulási Megállapodás tervezet pontonkénti 
tárgyalása volt a fő napirend, melynek során közölték, hogy aki a megalakítandó társulásba 2011. 
december 15-ig nem lép be, az a Konzorcium felé fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget, így 
2012 évre a „kedvezményes” hulladéklerakási díjakkal ellentétben az egyéb beszállítók vonatkozá-
sában megállapított 11.970.-Ft/tonna hulladékkezelési díjat köteles fizetni a közszolgáltató felé.      
A Megállapodás tervezet és az elhangzottak nem arattak osztatlan sikert a jelen lévők között, töb-
ben felháborodásuknak adtak hangot és közölték, hogy a Siófok Város Önkormányzata által -a 
készülő KEOP projekt „folytatása”- apropójaként megvalósítandó társulatnak nem kívánnak tagjai 
lenni.  
 
Ezt követően Tab Város Polgármestere, Schmidt Jenő Úr hívta meg az Önkormányzatok képvise-
lőit 2011. november 30-ára informális megbeszélésre az új társulás megalapításával kapcsolatban. 
Nagy vonalakban tájékoztatta a megjelenteket a közte és Siófok Város Önkormányzata közötti 
peres ügyek állásáról, továbbá részletezte, hogy az általa 2011. áprilisában elkezdett Társulás meg-
szervezése miért futott zátonyra. Az Önkormányzatok többsége kifejtette, hogy a Társulási megál-
lapodás tervezetben foglaltak szerint nem akar tagja lenni a létrehozandó, Siófoki székhelyű társu-
lásnak.      

---------- 
 

A megküldött díjkalkuláció szerint az ISPA projekt elszámolása miatt az ISPA költségek az orda-
csehi lerakókörzetben 14,55%-kal emelkedtek, így a 2012. évi díjakba beépített ISPA/KA költség 
1937 Ft/LE, mely elsősorban a jegybanki alapkamat tervezettnél nagyobb növekedéséből adódott. 
(A somi körzetben ugyanez: 1800.-Ft/LE)  
A tervezett lerakási járulékot a Magyar Országgyűlés várhatóan az idei évben már nem fogadja el, 
így javasolt a lerakási járulék nélkül kalkulált hulladékkezelési díjat elfogadni. Amennyiben 2012 
évben mégis bevezetésre kerül a járulék, úgy év közben egy alkalommal lehetőség van a megálla-
pított díjak módosítására.  
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dél-Balatoni Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő belépéssel kapcsolatban szíveskedjen dönteni, 
továbbá kérem, hogy a melléklet díjmegállapító rendelet tervezetek egyikét szíveskedjen elfogad-
ni. Javaslom a terhek mérsékelt növekedése miatt a lerakási járulék nélkül számított (1 számú) 
közszolgáltatási díj elfogadását.  
 
Az előterjesztett hulladékkezelési díj el nem fogadása, vagy alacsonyabb összegben történő megál-
lapítása esetén a 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet előírásai alapján a különbséget díjkompenzáció 
formájában az Önkormányzat köteles a szolgáltatónak megtéríteni.    
 
Határozati javaslat:  
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő belépésre irányuló előterjesztést, s úgy 
határozott, hogy belép a létrejövő társulás tagjainak sorába. A mellékelt társulási megállapodást 
elfogadja, egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat a megállapodás aláírására.    
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő belépésre irányuló előterjesztést, s úgy 
határozott, hogy nem lép be a létrejövő társulás tagjainak sorába. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. december 07.                      
                                     Zsombok Lajos               
                            polgármester 
 
Előterjesztést készítette:                 Jóváhagyta: 
 
Borbély Róbert                       Dr. Szatmári Ibolya   
műszaki főelőadó                              jegyző 
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„1 SZÁMÚ TERVEZET” 
(lerakási járulék nélkül)  

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

……./2011. (………...) rendelete  
 

A 25/2008. (XI.28.), az 1/2009. (I.30.), a 19/2009 (IX.25.), a 32/2009.(XII.15.) a 10/2010.(IV.23.) a 
27/2010. (XII.15.), a 11/2011. (II.25.), és a 20/2011. (VI.29.) rendeletekkel módosított „A TE-
LEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKE ZELÉSI HELYI KÖZ-

SZOLGÁLTATÁSRÓL” SZÓLÓ 26/2007.(XII.21.) RENDELETE módosításáról    
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2) bekezdése, a hul-
ladékgazdálkodásról szóló többször módosított 2000. évi XVIII. tv. 23. §. f) pontjában, valamint a 
25. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.  §.   
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007. (XII.21.) rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe az alábbi mel-
léklet lép: 

 „1. számú melléklet 
 

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a lakossági települési szilárd hulladék 
elszállításának meghatározása 2012. évben. 
 

Szállítási időszak Kihelyezés időpontja Ürítési alkalom 
Minden keddi nap Reggel 7.00 óráig 52 

   
 

2012. évi közszolgáltatás éves díja  
 
Ürítési díj állandó lakosok és üdülőingatlanok esetében: 
 
� 110 literes edényzet esetén :    339,-  Ft/ürítés + 27 % áfa 
� 240 literes edényzet esetén:     678,-  Ft/ürítés + 27 % áfa  
� Éves szolgáltatási díj:              17.628.- Ft/ing/év + 27 % áfa  
� „Zöldfok” feliratos zsák ára :  357,-  Ft/db + 27 % áfa 
 
2012. évi zöldhulladék járatnapok : egyedi megrendelés alapján  
 
A zöldhulladék szállítás díja:    33.200,-Ft/forduló+ÁFA 
Kezelés díja      10.100,-Ft/tonna+ÁFA 
 
 
Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
Lengyeltóti, 2011. december 07.    
 
 
               Dr. Szatmári Ibolya                                                               Zsombok Lajos  
   jegyző                                 polgármester 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2011. december .... napján.    
 
                            Dr. Szatmári Ibolya   
                           Jegyző 
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„2 SZÁMÚ TERVEZET” 
(lerakási járulékkal)  

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

……./2011. (………...) rendelete  
 

A 25/2008. (XI.28.), az 1/2009. (I.30.), a 19/2009 (IX.25.), a 32/2009.(XII.15.) a 10/2010.(IV.23.) a 
27/2010. (XII.15.), a 11/2011. (II.25.), és a 20/2011. (VI.29.) rendeletekkel módosított „A TE-
LEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKE ZELÉSI HELYI KÖZ-

SZOLGÁLTATÁSRÓL” SZÓLÓ 26/2007.(XII.21.) RENDELETE módosításáról    
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2) bekezdése, a hul-
ladékgazdálkodásról szóló többször módosított 2000. évi XVIII. tv. 23. §. f) pontjában, valamint a 
25. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.  §.   
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007. (XII.21.) rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe az alábbi mel-
léklet lép: 

 „1. számú melléklet 
 

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a lakossági települési szilárd hulladék 
elszállításának meghatározása 2012. évben. 
 

Szállítási időszak Kihelyezés időpontja Ürítési alkalom 
Minden keddi nap Reggel 7.00 óráig 52 

   
 

2012. évi közszolgáltatás éves díja  
 
Ürítési díj állandó lakosok és üdülőingatlanok esetében: 
 
� 110 literes edényzet esetén :    400,-  Ft/ürítés + 27 % áfa 
� 240 literes edényzet esetén:     800,-  Ft/ürítés + 27 % áfa  
� Éves szolgáltatási díj:              20.800.- Ft/ing/év + 27 % áfa  
� „Zöldfok” feliratos zsák ára :  420.-  Ft/db + 27 % áfa 
 
2012. évi zöldhulladék járatnapok : egyedi megrendelés alapján  
 
A zöldhulladék szállítás díja:    33.200,-Ft/forduló+ÁFA 
Kezelés díja      13.100,-Ft/tonna+ÁFA 
 
 
Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
Lengyeltóti, 2011. december 07.    
 
 
               Dr. Szatmári Ibolya                                                               Zsombok Lajos  
   jegyző                                 polgármester 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2011. december .... napján.    
 
                            Dr. Szatmári Ibolya   
                           jegyző 
 


