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E l ő t e r j e s z t é s 
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. december 14-én tartandó ülésére 

 
 

N a p i r e n d:  Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2011. 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 2010. évi, szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ár-
talmatlanítására vonatkozó költségkalkulációját (mellékelve), mely két különböző kalkulációt je-
lent, tekintettel, hogy a 2011. évi ISPA/KA külön költségek még nem kerültek meghatározásra és 
elfogadásra a konzorcium által.  
AVE Zöldfok Zrt. véleménye szerint a Konzorciumi Tagi Tanács az új hulladékkezelő-, lerakó 
telepek használati díjával növelt ISPA/KA költségeket fogadja el, így értelemszerűen a melléklet-
ben részletezett ajánlatuk érvényes.  
A Tisztelt Képviselő-testület a javaslatokat elmúlt ülésén megtárgyalta és a napirend levétele mel-
lett döntött.   
 
Hidvégi József Fonyód Város polgármestere 2010. november 24-ére egyeztető tárgyalásra hívta a 
3 kistérség (fonyódi, balatonföldvári és Pogány-völgyi) Polgármestereit, ahol közös álláspontként 
az a megállapodás született, hogy a 3 kistérség elnöke együttesen kezdeményezzen tárgyalást AVE 
Zöldfok Zrt. vezetőségével a díjak lehetséges mérséklése vonatkozásában.      
 
2010. november 30-án 3 kistérség Elnöke felkereste Szabó Zolán AVE Zöldfok Zrt. vezérigazga-
tót, akivel tárgyalásokat folytattak a díjmérséklés lehetőségeiről. Vezérigazgató Úr tájékoztatta az 
Elnököket, hogy a díjak vonatkozásában jelentős emelést a AVE Zöldfok Zrt. nem épített be költ-
ségkimutatásába, a díjak emelése az ISPA/KA külön költség jelentős növekedése miatt várható. 
AVE Zöldfok Zrt. díjemelése Lengyeltóti Város esetében a 2010. évi díjhoz képest 2,7%-os. 
 
A 2011. évi ISPA külön költségeket a konzorciumi Tanács 2010. december 14-én megtartandó 
ülésén várhatóan elfogadja. Ennek eredményeképpen az egy lakosegyenértékre számított ISPA/KA 
különköltség 1252 Ft-ról 1691 Ft-ra emelkedik, mely 35 %-os emelést jelent. 
A megemelt ISPA díjat a hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépítve Lengyeltóti Város eseté-
ben a következő díjakkal kell számolni:  (2011-es tervezett ISPA költségekkel)  
 

-     110 literes edény ürítési díja    312 Ft/ürítés  + ÁFA 
- Éves nettó szolgáltatási díj    16.224 Ft/ing/ év + ÁFA 
- Többlethulladék elszállítására feliratos zsák:  340 Ft/db  + ÁFA  
- zöldhulladék szállítás     31.900 Ft/forduló + ÁFA 

kezelési díj      9.700 Ft/tonna + ÁFA 
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Tájékoztatásul a 2010. évben megállapított díjak mértéke (52 járatnap)   

 

-   110 literes edény ürítési díja    283 Ft/ürítés  + ÁFA 
-    Éves nettó szolgáltatási díj    14.716 Ft/ing/ év + ÁFA 
-    Többlethulladék elszállítására feliratos zsák:  328 Ft/db  + ÁFA  
-    zöldhulladék szállítás     31.900 Ft/forduló + ÁFA 
      kezelési díj      9.700 Ft/tonna + ÁFA 

 
A tervezett díj elfogadása Lengyeltóti Város esetében 12,3%-os emelkedést jelent a megváltozott 
ISPA/KA költségek miatt.   
 
A díjakba beépített ISPA/KA külön költségek a következő tételeket jelentik (nem az AVE Zöldfok 
Zrt működési költségei):                 
- A 2011 évi üzemeltetési jog értékcsökkenése  
- 2011. évi hitelkamat 
- 2011. évi használati díj  (eszközök, lerakók, épületek használati díja)  
- 2011. évi biztosítási díj  (eszközök, gépek, épületek, lerakók biztosítási díja)  
 
A díj el nem fogadása, vagy alacsonyabb összegben történő megállapítása esetén a 
64/2008.(III.28.) Korm. rendelet előírásai alapján a különbséget díjkompenzáció formájában az 
Önkormányzat köteles a szolgáltatónak megtéríteni.    
 
A díjmegállapítás előkészítése vonatkozásában tárgyalást kezdeményeztünk AVE Zöldfok Zrt. 
balatonboglári Kommunális Divíziójának igazgatójával, Szaka Zsolt úrral. A 2010. december 01-
én megtartott tárgyaláson sajnos díjcsökkentést nem sikerült elérni, tekintettel az AVE Zöldfok Zrt 
által érvényesíteni kívánt 2,7 %-os emelés infláció alatti csekély mértékére, azonban több kérésün-
ket, javaslatunkat Szaka Zsolt pozitívan értékelt és támogatásáról biztosított, melyek a következők:  
 

• AVE Zöldfok Zrt. 1-1 db. hulladékgyűjtő sziget kiépítését, elhelyezését vállalja a Len-
gyeltóti Általános Iskolánál és az Óvodánál. 

• Föld Világnapja (április 22.) alkalmával az Önkormányzat által szervezett szemétgyűjté-
si akcióban való részvétel – gépkocsival szemét ingyenes elszállítása, résztvevők számá-
tól függően kesztyű-zsák adása.  

• Hulladékudvar kiépítésének feltételeihez szakmai segítségnyújtás.  
 
Fentieken túlmenően Zöldfok Zrt. árajánlatot ad használt hulladékgyűjtő edényzetre, melyet rászo-
rulók részére szeretnénk vásárolni. 
 
AVE Zöldfok Zrt. a díjkalkuláción túlmenően szakmai javaslatot tett a Lengyeltóti hulladékkezelé-
si rendelet módosításával kapcsolatban. A módosításra javasolt rendelkezések a következők:  
 

1. A rendelet preambulumában hivatkozott 242/2000. (XII.23.) Kormány rendelet hatá-
lyon kívül helyezésre került, a díjmegállapításra vonatkozó rendelkezéseket jelenleg a 
települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008. (III.28.) Kormányrendelet rögzíti.     

2. A Lengyeltóti rendelet 3 §. (22) bekezdésében hivatkozott jogszabály megnevezése he-
lyesen: 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet.  

3. A rendelet 17.§. (3) bekezdése rögzíti, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötele-
zettek kötelesek a gyűjtőedény megjelölésére a közszolgáltató által rendelkezésre bo-
csátott matricát használni. A rendelet 14.§. (4) bekezdése rögzíti azon eseteket, amikor 
a közszolgáltató megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását. Tekintettel a 
matricás rendszer használatára, ezen eseteket ki kellene bővíteni a matrica nélküli 
edényzetre vonatkozó tilalommal is.        
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Emiatt a rendelet 14.§.(4) bekezdését ki kellene egészíteni az alábbi ponttal:  
/4/ A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatást körében megtagadhatja a települési 
szilárd hulladék elszállítását, ha…. 
d./ a kihelyezett edényzet nem rendelkezik, a 17. §.(3) bekezdés szerinti azonosító 
matricával, illetve a matrica az ingatlanon jól látható helyen nem került kihelye-
zésre.     

 4.  A Zöldfok Zrt. cégneve 2010. januárjában AVE Zöldfok Zrt.-re változott. A cégnév   
      módosulása a rendelet alábbi rendelkezéseit érinti: 
 - 3.§. (39) bekezdés 
 - 5.§. (4) bekezdés 
 - 14.§. (5) bekezdés  
 - 17.§. (2) bekezdés  
 - 1. sz. melléklet   
   

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa és a Közigazgatási Hivatal javaslata szerint lehető-
ség van a törvényi szabályozás alapján a „szüneteltetés” bevezetésére, mely szerint az ingatlantu-
lajdonos bármikor kérheti az ingatlana vonatkozásában a közszolgáltatás szüneteltetését. Lengyel-
tótiban felmérésünk szerint 130-140 ilyen jellegű ingatlan található. Amennyiben a „szüneteltetés” 
a rendeletben bevezetésre kerül, úgy az ingatlantulajdonosok élni fognak a lehetőséggel, azonban a 
hulladékmennyiség számottevően nem fog csökkenni, így az emelkedő díjat a szolgáltatást tényle-
gesen igénybevevők fogják megfizetni.    
 
Felmerült továbbá a 60 literes edényzet díjának megállapítása és bevezetése, mely szintén hasonló 
problémát okoz, mivel valószínűleg a lakók többsége áttér a 60 literes edényzet használatára, ezál-
tal a külterületi illegális szemétlerakók száma várhatóan növekszik, ugyanakkor a hulladékmennyi-
ség változatlansága miatt a 110 literes edényzet díja fog jelentősen emelkedni, mely a 60 literes 
edényzet díját is magával emeli. Így végül a 60 literes edény díja el fogja érni a jelenlegi 110 lite-
res edényzet díját. Fentiek miatt sem a szüneteltetés, sem a 60 literes edényzet díjának bevezetése 
nem célszerű. Azonban, ha a 60 literes edényzet díja nem kerül bevezetésre, úgy a rendeletünkben 
szereplő kedvezmény előírását is módosítani szükséges, mely a rendelet megalkotásakor úgy került 
meghatározásra, hogy a két edényzet díja közötti különbség visszatérítésére jogosult a Lengyeltó-
tiban állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a lakásban egyedül élő személy. A kedvez-
mény 2007. évben 63 Ft/ürítés+Áfa összegben lett megállapítva. Javaslom, hogy a kedvezmény a 
mindenkori 110 literes edényzet díjának bizonyos százalékkal történő csökkentéseként legyen 
megállapítva.      
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembe vételével szíveskedjen a mellékelt 
rendelet tervezeteket megtárgyalni és egyetértése esetén elfogadni, ellenkező esetben elutasítani, 
illetve a díjak mértékével, lehetséges csökkentés végrehajtásával kapcsolatban javaslatot tenni.  
      
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 02.                 
      
                                     Zsombok Lajos               
                            polgármester 
 
 
Előterjesztést készítette:                 Jóváhagyta: 
 
Borbély Róbert                       Dr. Szatmári Ibolya   
műszaki főelőadó                              jegyző 
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 „1 SZÁMÚ TERVEZET” 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
……./2010. (………...) rendelete  

 
A 25/2008. (XI.28.), az 1/2009. (I.30.), a 19/2009 (IX.25.), a 32/2009.(XII.15.) és a 10/2010.(IV.23.) rendele-
tekkel módosított „A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI 

HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL” 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) preambuluma a következő szövegre válto-
zik:  
 
„Lengyeltóti Város Képvisel ő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosíto tt 1990. 
évi LXV. Törvény 8.§./1/ bekezdés, 16.§./1/ bekezdé s, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. Törvény /a továbbiakban: Hgt ./ 21.§./1/ bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján és a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai sza-
bályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet /a továbbiakban: Kr./ rendelkezéseire fi-
gyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:”     
 
 

2. §. 
 

A Rendelet 3.§. /22/. bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:  
 
„/22/ Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi h atóság által a települési hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir ől szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet 
20.§./1/ bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy t evékenységek valamelyike végzésének 
engedélyezésére vonatkozó okirat.”  
 
 

3.  §. 
 
A Rendelet 14.§.(4) bekezdése kiegészül az alábbi d./ ponttal:  
 
„d./ a kihelyezett edényzet nem rendelkezik a 17. §.(3) bekezdés szerinti azonosító matricá-
val, illetve a matrica az ingatlanon jól látható helyen nem került kihelyezésre.”      
 
 

4.  §. 
 

A Rendeletben a Zöldfok Zrt. cégnév az alábbi helyeken „AVE Zöldfok Zrt.”  cégnévre változik:  
 

- 3.§. (39) bekezdés 
- 5.§. (4) bekezdés 
- 14.§. (5) bekezdés  
- 17.§. (2) bekezdés  
- 1. sz. melléklet   
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5.  §. 
 

A Rendelet 29.§.(1) bekezdése helyére a következő bekezdés kerül:  
 
„/1/ Kérelemre az adott év vonatkozásában a közszol gáltatási díjból 20 % kedvezményben 
részesül az a Lengyeltótiban állandó bejelentett la kcímmel rendelkez ő személy, aki életvi-
telszer űen a lakásban egyedül él, és befizetési csekken biz onyítja, hogy az adott éves díjat 
megfizette és hátraléka nincs. A kérelmeket évente két alkalommal – tárgyévben július 15-
ig, és a tárgyévet követ ő év február 28-ig– lehet benyújtani. A benyújtott k érelmeket a pol-
gármesteri hivatal szociális ügyintéz ője készíti el ő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
véleményezésével a képvisel ő-testület dönt. A szociális ügyintéz ő határozatot hoz, mely 
alapján a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintéz ője visszatéríti a szolgáltatási díj támoga-
tás alá es ő összegét. A visszatérítések kifizetésére a tárgyév ben szeptember 30-ig, és a 
tárgyévet követ ő év április 30-ig kerül sor.”  
 

6.  §. 
 
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

 „1. számú melléklet 
 

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a lakossági települési szilárd hulladék 
elszállításának meghatározása 2011. évben. 
 

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

   
 

2011. évi közszolgáltatás éves díja  
 
Ürítési díj állandó lakosok és üdülőingatlanok esetében: 
 
� 110 literes edényzet esetén :    312,-  Ft/ürítés + 25 % áfa 
� 240 literes edényzet esetén:     624,-  Ft/ürítés + 25 % áfa  
� Éves szolgáltatási díj:              16.224.- Ft/ing/év + 25 % áfa  
� „Zöldfok” feliratos zsák ára :  340,-  Ft/db + 25 % áfa 
 
2011. évi zöldhulladék járatnapok : egyedi megrendelés alapján  
 
A zöldhulladék szállítás díja:    31.900,-Ft/forduló+ÁFA 
Kezelés díja       9.700,-Ft/tonna+ÁFA 
 
 
 

Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
Lengyeltóti, 2010. december 02.    
 
 
               Dr. Szatmári Ibolya                                                               Zsombok Lajos  
   jegyző                                 polgármester 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2010. december .... napján.    
 
                            Dr. Szatmári Ibolya   
                           jegyző 


