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158/2012

és az ezzel kapcsolatos lakossági hulladékártaimatlanítási

díjak

Tisztelt Polgármester Úr!
Észak-Balatoni

megvalósítása

Hulladékkezelo

üzemeltetésére
Hulladékkezelési

Szilárdhulladék-kezelési

elengedhetetlen

mechanikai

kezelo

- a tulajdonos

Hulladékkezelo
szükséges
és Vízügyi

jogerore
emelkedett.
A
szükséges elokészületeket
muködtetés

és

a

hatósági

kiszolgálásukra

bérleti díjak,

>-

gépek üzemeltetéséhez

>-

közvetett

történo

a

üzemeltetéshez

a Közép-dunántúli

Környezetvédelmi,
az május 17-én

feltételeinek

biztosításához

biztosításához

Közszolgáltatónak

gépeket

kell

bérelni.

mobil

Az átmeneti

bonthatók:

kapcsolódó személyi és dologi költségek,

technológiával

minden

azzal az eltéréssel,

mechanikai kezelo technológia
kiváltásra kerü 1.
Az üzemeltetés

egyeztetve

Engedély módosítást.

és tárgyi

alkalmas

Regionális

költségek.

megváltozott

megkezdodiK,

Társulással

térség

2012. április 27-én kiadta,

feltételeinek

elokezelés költségei három csoportra

A

engedélyt

muködtetés
személyi
az ÉBH Kft. megtette.

y

10-én

történo üzemeltetése.

Központ eltéro technológiával

Felügyeloség

muszaki

berendezéseket

május

helyreállításáig

Észak-Balatoni

Önkormányzati

megkérte az szükséges Egységes Környezethasználati
Természetvédelmi

Rendszer

korábban közbeszerzési eljárás során kiválasztott
ÉszakKonzorcium
által
létrehozott
Észak-Balatoni

Kft. (ÉBH Kft.)

Az üzemeltetéshez

a 2011.

csarnok

Központ eltéro technológiával

Szilárd hulladék-kezelési

Királyszentistváni

Télepülési

sikeres zárásához

megsérült

Hulladékgazdálkodási
Települési

Regionális

projekt

tuzben

Királyszentistváni
A rendszer
Balatoni

Térség

tárgyú

keletkezett

A

nap
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polgármester

Az

~3

megkezdése

hogy

projektelem

és

létesítmény

a királyszentistváni

az újjáépítés

idotartamára

központban

Szerzodésben

díjak bevezetését.

Önkormányzati

82~OVeszprém,HázgyárilJt 1. Tel/fax: +36(88)545116 info@tep.hu www.tep.hu

a telepített

egy mobil technológia

szükségessé teszi a Közszolgáltatási

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kl!'zelési

üzemeltetése

Társulás

sorral

rögzített

.

••

A rendszer

eredeti

technológia

határidotol

következtében

eltéro

új

indulása és az újjáépítés

költség-haszon

elemzés

miatt

(CSA:

szükséges e,ltéro

Cost-benefit

analysis)

elkészítése is szükségessé vált.
Mivel a rendszer
tényadat

üzemeltetésének

nem áJI rendelkezésre,

továbbra is szakirodalmi
Az elozetes

kalkulációk

számításban

(pályázati

A

Társulási

Tanács

önkormányzatok

hiányában

az új CBA számításban

adatokon,
szerint

elozetes kalkuláción
a megváltozott

anyagban)
45/2011

(XI.10.)

rendeletében

szereplo

üzemeltetés

vonatkozó

muködési

költségek

költsége

az eredeti

CBA

költség 96,75 %-át éri el.

ÉBRSZHK- TI
felkészült

költségeire

nyugszanak.

2012. évre tervezett

többsége már 2011-ben

díj bevezetésére,

az üzemeltetés

javaslatának

megfeleloen

az üzemeltetéshez

elfogadta a Közszolgáltatási

az

kapcsolódó emelt

szerzodésben

szereplo 2009.

évi díjak fogyasztói árindexszel - 2009. évre 3,83 %,2010.
évre 3,49 % - növelt
mértékét oly módon, hogya díjak alkalmazására a rendszer indulásával egyidejuleg kerül
sor.
Mindezek

figyelembe

határozatában

vételévei

a Társulási

hozzájárult

ahhoz,

Környezethasználati

Engedély

technológiával

üzemeltetést

való

alapján,

Tanács

hogy

27/2012

Üzemelteto

a Királyszentistváni

2012.

július

1-tol

(V.24.) ÉBRSZHK-TT

a

módosított

központi

megkezdje.

Egységes

telepen

az eltéro

A Társulási

Tanács

hozzájárult ahhoz, hogya
módosított IPPC engedélyben meghatározott
technológiával
való üzemeltetés
kezdetétol
a Közszolgáltatási
Szerzodésben
rögzített és 2011-re
kiszámolt díjak legyenek érvényesek.
Ez a kéttényezos
jelenti:

díj képzés bevezetésévei

ez az Önök vonatkozásában

az alábbi díjat

1

alapdíj
nettó Ft./ürítés

literdíj
nettó Ft./liter

212,-

2,76

Az új díjszerkezet
kötelezoen

A

az alapdíj

közszolgáltatási

kötelezo az önkormányzat

A fenti díj számlázási

80 I edény
éves díj
nettó Ft./év(52
ürítés háztartás

gyakoriságtói

120 I edény
éves díj
nettó Ft.jév(52
ürítés háztartás

22.539,-

19.669,-

bevezetésévei

fizetendo.

adatszolgáltatás

60 I edény'
éves díj
nettó Ft,fév(52
ürítés háztartás

a nem lakott
szerzodés

28.278,-

lakóingatlanok

szerint

az

esetében

ehhez

is

szükséges

részérol a közszolgáltatónak.

függo részének érvényesítésére

a szolgáltató

önkormányzatoknak,

a

2012.

július 1-tol jogosult.
Ennek

érdekében

Közszolgáltatási
Tanács

felhívja

45/2011

az

Szerzodés szerinti
a figyelmét

(XI.iO.)

eloterjesztése

azoknak

alapján

díjat tartalmazza,

azoknak

eltéro,

el a Közszolgáltatási

A

akiknek

rendelete

á

helyi

közszolgáltató

Szerzodésben

az alapdíj és a literdíj alapján számolt éves díj eltérés a l~erekítés míatt keletkezett.

a

alkotnia.

hogya

számított díjak 2012. július 1-tol való alkalmazását.

1

díjrendelete

nem kell új rendeletet

az önkormányzatoknak,

ÉBRSZHK-TT határozattói
fogadják

akiknek

rögzített,

2011-re

'!lo,

Hivatkozott

66/2010

(XI.4.)

hatá rozatok:

ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy Közszolgáltatási Szerzodésben rögzítétt és az
eloterjesztésben
2011-re
kiszámolt
díjakat
2011. január
1-tol
fogadják
el az
önkormányzatok,
azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges muködésének
meg kezdésétol kerü ljön.
Határido: azonnal

Felelos: Czaun János Társulási Elnök
45/2011

(XI.I0.)

ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa hozzájárul
ahhoz, hogy 2012. január
1-tol a Közszolgáltatási
Szerzodésben rögzített
és 2011-re kiszámolt díjakat legyenek érvényesek.
Ennek
értelmében azoknak az önkormányzatoknak,
akiknek a díjrendelete a Közszolgáltatási
Szerzodés szerinti díjat tartalmazza,
nem kell új rendeletet alkotnia. A Tanács felszólítja
azokat az önkormányzatokat,
akiknek rendelete a Tanácsi határozattói
eltéro 2012.
január 1-tol fogadják el a Közszolgáltatási Szerzodésben rögzített 20ll-re
számított díjat
azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges muködésének megkezdésétol
kerüljön.
Határido: azonnal
Felelos: Czaun János Társulási Elnök

27/2012

(V.24.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati
Társulás
Tanácsa
hozzájárul
ahhoz,
hogy Üzemelteto
a módosított
Egységes
Környezethasználati
Engedély alapján, a Királyszentistváni
központi telepen az eltéro
technológiával
való üzemfi!ltetést 2012. július 1-tol megkezdje.
A Társulási Tanács
hozzájárul ahhoz, hogya
módosított IPPC engedélyben meghatározott
technológiával
való üzemeltetés
kezdetétol
a Közszolgáltatási
Szerzodésben
rögzített és 2011-Je
kiszámolt díjak legyenek érvényesek. Ennek értelmében azoknak az önkormányzatoknak,
akiknek a díjrendelete a' Közszolgáltatási Szerzodés szerinti díjat tartalmazza, nem kell új
rendeletet alkotnia. A Tanács felhívja a figyelmét azoknak az önkormányzatoknak,
akiknek rendelete a 45/2011
(XI.10.)
ÉBRSZHK-TT határozattói
eltéro, hogy a
korábbi eloterjesztés
alapján fogadják el a Közszolgáltatási
Szerzodésben rögzített,
2011-re számított díjak 2012. július 1-tol való alkalmazását.
A TársUlási Tanács felhívja a tagönkormányzatok
figyelmét,
2012. július 1-tol helyi
rendeletei kben a hulladékot befogadó hulladéklerakóként
a Királyszentistváni
Regionális
Hulladékkezelo Központot szerepeltessék.
Továbbá a Tanács felhívja tagönkormányzatok
figyelmét,
hogy az adott
2012. július 1-töl két közszolgáltató fogja ellátni a hulladékgazdálkodással
feladatokat:
•
•

településén
kapcsolatos

Területileg illetékes közszolgáltató felel majd a hulladék összegyujtésért,
beleértve
a szelektíven gyüjtött és a lomhulladék elszállítását is.
Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. felelos a hulladék ártalmatlanításáért.

A Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy errol a társulás tagjait
az ezzel kapcsolatos rendeletmódosítások végrehajtását kezdeményezze.
Határido: azonnal

Felelos: Czaun János Társulási Elnök

tájékoztassa

és

2012.

július

1-tol

az

hulladékgazdálkodással
•

Önök

Területileg

illetékes

szelektíven gyujtött

fejlesztés

közszolgáltató

fogja

és a lomhulladék

elokészítése

PROBIO

elszállítását

ellátni

a

Balatonfüredi

kell a hulladéklerakót,

Kft.

felelos

a

a

amely befogadja

hulladék

hulladékot,

Regionális Hulladékkezelo Központ.

és a KEOP-1.1.1/

az ütemtervnek

~ ideértve a

is.

Hulladékgazdálkodási

szabályozni

elokészítése

a

Zrt. felel majd a hulladék összegyujtésért

ami 2012. július 1-tol a Királyszentistváni
A helyreállítás

két

közszolgáltatójuk,

Az ÉBH Észak-Balatoni
ártalmatlanításáért.

Helyi rendeletükben

is

kapcsolatos feladatokat:

Településüzemeltetési
•

településén

pályázati

konstrukcióban

finanszírozott

megfeleloen

halad. A rendszer az európai unió

határidoben

2013. január

elvárásának

megfeleloen,

a módosított

helyreállítást

és fejlesztést

követo muködését.

1-én megkezdheti

a

Tisztelt Polgármester Úr!
Tudom, hogy az emelt díjak bevezetése mindannyiunk
segíto tániogatásukban
rendszer

üzemelése

következményekkel
Amennyiben

ahhoz,

hogya

határidore

számára nehéz feladat, de bízom

nehéz körülmények

megkezdodhessen,

ellen'ére a megvalósított

elkerülve

ezzel

a beláthatatlan

járó esetleges támogatásmegvonást!

kérdése,

észrevétele

van a leírtakkal

kapcsolatba velem, vagy kollégáimmal
Tímea munkaszervezet vezetovel!

kapcsolatban,

úgy kérem

Farkas László projektvezetovel,

vagy Kalocsa,i

Tisztelettel:
~,

;:~
IX

Czaun János
Elnök

3

lépjen
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