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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. 

 
 
Napirend: Települési folyékony hulladék elszállításának 2011. évi díj megállapítása. 
                   
Előadó:     Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21.§. (1) bekezdése szerint a tele-
pülési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdono-
soknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást 
szervez és tart fenn. Ennek megfelelően Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a folyékony hulladék kezelésére vonatkozó szabályokat 20/2006.(IX.29.) 
számú önkormányzati rendeletében állapította meg.  
 
Azokon a településeken, ahol nem épült ki szennyvízelvezető hálózat, vagy nem min-
den ingatlan bekötött a hálózatra, ott ez a közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés 
megkötésével biztosítható. 
Lengyeltóti Városban a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalom-
mentes elhelyezési feladatait a korábban meghirdetett hulladékkezelési pályázatot 
elnyerő Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Szolgáltató látja el a megkötött közszolgálta-
tási szerződés szerint, a szerződés megkötésétől számított 10 évig.  
 
A kommunális folyékony hulladékkal összefüggő közszolgáltatási díjat minden évben 
a Szolgáltató javaslata alapján az Önkormányzat köteles rendeletben megállapítani. 
Drv Zrt. megküldte Önkormányzatunkhoz a közszolgáltatás 2011. évre vonatkozó 
díját, mely szerint a bruttó összköltség, a közületi fogyasztók díja: 4.524.-Ft/m3. A 
díj a 2010. évi 4.393.-Ft bruttó összeghez képest 2,98 %-os emelkedést jelent.  
 
A fenti törvény 23.§-a szerinti rendeletalkotási kötelezettségnek eleget téve – figye-
lemmel a megkötött szerződésben foglaltakra – kérem a Tisztelt Képviselő-testületet 
a mellékelt rendeletmódosítási-tervezet elfogadására.  
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 09.        
 
                                                                                            Zsombok Lajos  
                                                                                             polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                Jóváhagyta: 
 
Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya 
műszaki főelőadó                                     jegyző 



 
 

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

a 20/2007.(XI.29.), a 24/2008.(XI.28.), a 19/2009.(IX.25.) és a 24/2009. (XI.27.) rendeletekkel 
módosított „A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról” szóló 

20/2006. (IX.29.) rendelete módosításáról  
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§. (2) bekezdésében, 
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21-23.§-aiban és 25.§-ában foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 
 

1.§. 
 

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2006.(IX.29.) rendelet 
(továbbiakban: Rend.) 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 
 
                           „1. sz. melléklet” 

 
Települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására 

és ártalmatlanítására vonatkozó díjak 
Lengyeltóti város területén 2011. január 1-től 

 
 Megnevezés Díj Ft/m3 
1. Tisztítás fajlagos költsége 147,- 
2. Szállítás fajlagos költsége  3.472,- 
3. Összköltség 3.619,- 
4.  ÁFA 20 % 905,- 
5. Bruttó költség, közületi fogyasztók díja 

(vízterhelési díj nélkül) 
4.524,- 

 
 
Az állami támogatásra jogosult lakossági fogyasztók díját a közületi fogyasztók díjának fajlagos 
állami támogatással történő csökkentésével kell számításba venni. Az állami támogatásra nem 
jogosult lakossági fogyasztók díja megegyezik a közületi fogyasztók díjával.  

 
2.§. 

 
Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.  
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 09.      
 

 
          Dr. Szatmári Ibolya                     Zsombok Lajos    
                 jegyző                                         polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2010. december ….-n.  
  
                     Dr. Szatmári Ibolya 
                     jegyző  
 


