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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete
a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XVIII. törvény 13. § (3) bekezdésében és a 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011.
(V.30.) rendeletét (továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„f) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
közszolgáltatónak fizetendő díj. Kommunális hulladék esetében a közszolgáltatónak
fizetendő közszolgáltatási díj kéttényezős, mely az alapdíjból és az ürítési díjból áll.”
2. §
A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlantulajdonos a kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas 50-60 literes, 80
literes, 110-120 literes vagy 240 literes gyűjtőedényeket illetve 30 literes, 55 literes
gyűjtőzsákokat az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.”
3. §
(1) A R. 5. § (1) bekezdésében a „Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.” szövegrész
helyébe a „KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.” szövegrész lép.

(* A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt
módosítást tartalmazza.)

(2) A R. 5. § (2) bekezdésében a „települési hulladéklerakó telepre” szövegrész helyébe a
„pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény területére” szövegrész lép.
(3) A R. 5. § (3), (4), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A települési szilárd hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása,
kezelése, ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra
történő átadása tekintetében az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a
továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő
Központ végzi a közszolgáltatást.
Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra
történő átadását a Közszolg Kft. bevonásával végzi.”
„(4) A Közszolg Kft. feladata az átrakó állomás üzemeltetése, a Királyszentistváni
Hulladékkezelési Központba való átszállítás és a szolgáltatás folyamatosságának
biztosítása.”
„(5) A Közszolg Kft. a közszolgáltatás ellátása érdekében szerződést köt az
ingatlantulajdonossal (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés).”
(4) A R. 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A kommunális hulladék gyűjtőedénye a közszolgáltatási szerződés szerint: 50-60
literes, 80 literes, 110-120 literes vagy 240 literes edény, valamint a közterületre
kihelyezett, a Közszolg Kft. vagy ingatlantulajdonosok birtokában lévő 2500 literes és
5000 literes konténer.
A kommunális hulladék gyűjtőzsákja közszolgáltatási szerződés szerint: a Közszolg
Kft. által rendszeresített 30 literes vagy 55 literes zsák.”
(5) A R. 5. § (23) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(23) A tartósan használaton kívüli (legkevesebb 90 nap) ingatlan esetében, ahol
hulladék nem keletkezik, az ingatlantulajdonost nem terheli a 3. § (1) bekezdésben
foglalt kötelezettség mindaddig, amíg az ingatlant nem használja. Ennek tényét a
Közszolg Kft-nél írásban be kell jelenteni és hitelt érdemlően igazolni kell. A
közszolgáltatási díj ürítési díját az írásbeli bejelentést követő hónap első napjától nem
kell megfizetni."
4. §
A R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A települési szilárd hulladék átrakásának kizárólagos helye az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési
Központ Pápa, Szabó Dezső utcai pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény
területére.”
„(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésének kizárólagos helye az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési
Központ, kivéve a gazdálkodó szervezetektől származó háztartási hulladékhoz hasonló
jellegű és összetételű hulladék, melyet az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. által
üzemeltetett ajkai hulladéklerakó kezel.”

5. §
A R. 13. § (5), (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Közszolg Kft. jogosult ingatlanonként 1 db 110-120 liter térfogatú gyűjtőedény
heti egyszeri ürítésének közszolgáltatási díját kiszámlázni mindaddig, amíg az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.”
„(6) A közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkezők a kommunális hulladékot
évente egy alkalommal, legfeljebb 200 kg mennyiségig díjmentesen helyezhetik el a 8.
§ (1) bekezdésben meghatározott létesítményben.”
„(7) A közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkezők a kommunális hulladékot kizárólag
az 1. mellékletben meghatározott egységnyi díjtétel mennyiségarányos megfizetését
követően helyezhetik el a 8. § (1) bekezdésben meghatározott létesítményben.”
6. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő 30. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet 6. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
Pápa, 2012. november 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

INDOKOLÁS
1-6. §
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetése érdekében
szükségesnek tartja, hogy az előzőekben ismertetett díjak Pápa Város Önkormányzata részéről
elfogadásra kerüljenek. A díjak a 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelően kerültek meghatározásra.
A Talajerőgazdálkodási Kft. a 2013. évi szolgáltatási díjait Pápa város közigazgatási
területére a 2. melléklet szerint kéri megállapítani.
7. §
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A közszolgáltatások elvégzéséhez szükséges feladatok fedezetének biztosítása miatt
szükséges a díjemelés végrehajtása.
A Talajerőgazdálkodási Kft. lecsökkentette a tervezett nyereséghányadot, 8-ról 1%-ra, a
lakosság nehéz anyagi helyzetére tekintettel.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak fenti körbe tartozó következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében kéri, hogy a Társulási Tanács 45/2011
(XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozatával elfogadott 2011-re kiszámolt díjak érvényesítését.
Kéri a Talajerőgazdálkodási Kft. a javasolt díjak elfogadását.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.
Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Pápa, 2012. november 20.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjai
A kéttényezős közszolgáltatási díj esetében alkalmazott egységnyi díjtétel: 3,34 Ft/liter
1. Gyűjtőedény használata esetén fizetendő közszolgáltatási díj
Edényméret
50-60 liter
80 liter
110-120 liter
240 liter

Alapdíj
(Ft/ürítés)
176,0
176,0
176,0
176,0

Ürítési díj
(Ft/edény)
201,0
267,0
401,0
802,0

Ft/szállítás
377,0
443,0
577,0
978,0

2. A rendelet 5. § (12) bekezdése szerinti ingatlantulajdonosok által fizetendő
közszolgáltatási díj
Gyűjtőzsák

Alapdíj
Ürítési díj
Ft/szállítás
(Ft/ürítés)
(Ft/gyűjtőzsák)
30 liter
176,0
100,0
276,0
176,0
184,0
360,0
55 liter

Több 55 literes gyűjtőzsák együttes használata esetén az alapdíjat egyszer kell megfizetni.
3. A rendelet 5. § (21) bekezdése szerinti gyűjtőzsákban elhelyezett többlethulladékért
fizetendő közszolgáltatási díj
Gyűjtőzsák
30 liter
55 liter

Alapdíj
(Ft/ürítés)
0,0
0,0

Ürítési díj
(Ft/gyűjtőzsák)
100,0
184,0

Ft/szállítás
100,0
184,0

4. Konténer használata esetén fizetendő közszolgáltatási díj
Konténer

Alapdíj
Ürítési díj
Ft/szállítás
(Ft/ürítés)
(Ft/konténer)
250 0 liter
176,0
8350,0
8526,0
5000 liter
176,0
16700,0
16876,0

Pápa város belterületén a konténeres szállítás díja 6000 Ft/forduló. Pápa város külterületén
a konténeres szállítás díja 600 Ft/km.
A pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény területére eseti beszállított kommunális hulladék
után fizetendő díj: 25 Ft/kg + 1000 Ft/beszállítás.
A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.

2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A települési folyékony hulladék kezelésének díjai
Közszolgáltatási díj:
- 5 m3 gépkocsival történő szállítás esetén
- 10 m3 gépkocsival történő szállítás esetén

15.354,- Ft/forduló
30.708,- Ft/forduló

Kiszállítási díj: Esetenként, 3.505,-Ft/alkalom.
(a kiszállási díj abban az esetben kerül kiszámlázásra, ha a szolgáltatás a megrendelő, vagy a
szolgáltatást igénybe vevő hibájából meghiúsul).
Rendkívüli munkavégzés és díjai:
Kizárólag ünnep- és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a szolgáltatás
alapdíjai 25%-al növekednek.
8 fm-t meghaladó szippantási távolság esetén a további csőfektetések díja 500,Ft/tömlő.
A maximális szippantási távolság 24 fm.
Un. száraz WC-k tisztítása esetén külön felméréssel egyedi díjat állapít meg a
közszolgáltató. A szolgáltatás 5 m3-es szippantó autóval történik.
A szolgáltatás alapdíja: 12.000,-Ft/alkalom, mely maximum 1 óra műveleti időt foglal
magában.
A tisztítással eltöltött további munkaidő óradíja megkezdett óránként 5.500,-Ft/óra.
A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.”

