LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 433-22/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 21-ei
(kedd) 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Dr. Benedek Ádám, Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit képviselő
Dr. Takács Nóra körjegyző; Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető
Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése,
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5
képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű
határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NA P I R E N D :
1. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.)
Kt. rendelet módosítása
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.)
Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: A 2010. december 8-án elfogadott hulladékszállítási díjról szóló rendelet
módosítását kérte hatályon kívül helyezni. 2010. március 1-től minden héten megszámoltatta a kihelyezett
edényzeteket. Átlagosan 220 db kuka került kihelyezésre, melyek űrtartalma 120 liter, azonban átlagosan
70 liter mennyiségű hulladék keletkezett egy-egy lesenceistvándi családnál. A Remondis Kft.
folyamatosan benyújtotta számláit, melyek közül az idei évben 6 számla került teljesítésre. Jogszabály
szerint a keletkezett hulladék mennyiséggel arányos árat köteles az önkormányzat fizetni.
Felolvasta a Remondis Kft-nek írt levelét:
" Tisztelt Igazgató Úr!

Hivatkozva a 2010 május 5-én kelt levelünkre amelyben kifejtettük, hogy a hulladékszállításnak arányban
kell állni az elvégzett közszolgáltatással. A következő formában kívánjuk lezárni.
A 2010. évre szóló hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj úgy lett megállapítva és elfogadva, hogy
bruttó 91,08 Ft új rendszerműködtetési díjelem került beépítésre. A 2010-es évre vetítve 91,08 Ft / ürítés,
szorozva 52 hetek számával, egyenlő 4.788,16 Ft / porta, amelyet megszorozva a 379 portaszámmal,
Bruttó: 1.814.713,- Ft-ot kapunk, ezen összegért a 2010-es évben, ellenszolgáltatás nem történt, ebből
kifolyólag nem áll módunkban megfizetni.
A Remnondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft által a 2010-es évben megküldött számlái
részletesen nem tartalmazzák a fent kiszámított összeget, viszont a 2009. nov. 23-án kelt 2010. évi
hulladékszállítási díjak kiszámítását részletező levelükben részletes kimutatás található.
A 64/2008 (III. 28) Kormányrendelet iránymutatása alapján a ténylegesen keletkezett (folyamatosan
megszámlált edények a szállítás napjain átlagosan 220 db/szállítási nap, ami 70 liter/porta mennyiségnek
felel meg) és elszállított hulladékra kivetítettük, az alapdíj 40 % és az ürítési díj 60 %-át, akkor 2010-ben
a díjszerkezet az alábbiak szerint alakul, a 91,08 új működési díjelem nélkül.
(Átlagosan portánként 70 l mennyiségű hulladék elszállításával hetente)
Alapdíj
Ft/ürítés

Literdíj
Ft/liter

120 l-es edény
esetén Ft/hét

100,32

1,254

150,48

Ténylegesen
elszállított
70 l/hét/porta
87,78

Egy portára eső nettó
éves díj
(70 literx52hét)
9.781

Tehát portánként és az elszállított mennyiséggel arányosan 9.781 Ft +Áfa = 12.226 Ft megfizetését
tartjuk elfogadhatónak.
A részletezett adatok alapján éves viszonylatban 12.226 Ft szorozva 379 portaszámmal, azaz Bruttó
4.633.654 Ft összesen az önök által elvégzett szolgáltatás díja.
A 2010-es évre vonatkozóan eddig átutaltunk 3.990.870 Ft-ot ebből következik, hogy a jelenlegi
tartozásunk a tárgyévben még 642.784 Ft.
A mai napon átutaltunk az önök által szeptemberi hónapra kiállított számlát bruttó 665.145 Ft-ot, így a
szolgáltatás igénybevételét arányosan megfizettük, több díjat a 2010-es évre nem áll módunkban
megfizetni, ezért a 10. és a 11 hónapra esedékesen kiállított számlájukat jelen lenelünk mellékleteként
visszaküldjük.
Továbbá megjegyezzük, hogy véleményünk szerint a lesenceistvándi díjképzés téves adatokon alapszik,
hiszen 52x120 liter/porta mennyiségű hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szól, a ténylegesen
elszállított átlagos 52x70 liter/porta helyett.
Éppen itt az ideje annak, hogy a valós adatok birtokában olyan díjkalkulációt végezzenek el (a
segítségüket tisztelettel felajánlom) amely köszönő viszonyban van a falusi lakókörnyezetben élők
hulladékképzési szokásaival. „Ne az embert szabják a kabáthoz”, mert fordítva diktálják a vonatkozó
jogszabályok is.
Lesenceistvándon többször végeztünk számlálást a kirakott 120 l-es gyűjtőedények vonatkozásában
amelynek összesítőjét mellékletben levelemhez csatoltam(azt nem néztük meg, hogy mindegyik tele volt-e
a szállítás időponzjában), amit önök is elvégezhettek volna, nem tudom megtették-e. A logika azt diktálja,
hogy a keletkezett mennyiségre kell alapozni a kapacitást, és csak azt a kapacitást megfizettetni a
szolgáltatást igénybevevővel, ami feltétlenül szükséges a gazdaságos működtetéshez."
Nagy Károly alpolgármester: Véleménye szerint a szolgáltató az edényzetek megszámolását nem
fogadja el, hiszen az nem hiteles.
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Tóth Csaba polgármester: A számoló minden számolási jegyzőkönyvet ellátta aláírásával. Amennyiben
Bíróság elé kerül az ügy, a Bíróság el fogja fogadni a számolást, mert tanúként beidézésre kerülnek a
számolást végző személyek.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Korábbi évben is történt számolás.
Tóth Csaba polgármester: 2007-ben is számolták a kihelyezett kukákat. A kiszállási díj ki van fizetve,
csak a liter díj nem. A levélben arra tér ki, hogy a portákon nem keletkezik 120 liter hulladék.
Orbán Kálmán képviselő: Mit lehet tenni azokkal az emberekkel, akik nem fizetik a díjat.
Tóth Csaba polgármester: A körjegyző asszony folyamatosan dolgozik a kintlévőségek behajtásán. A
közszolgáltatásért annyit fizet az önkormányzat, amennyi ténylegesen befolyt. Akik tisztességesen
fizették a díjat, azok fizették meg a nem fizetők helyett is. Kérte a képviselők felhatalmazását arra, hadd
harcoljon a polgárok érdekeiért. Előfordulhat, hogy az ügy Bíróságra megy, melynek költsége az
önkormányzatot terheli. Úgy érzi, hogy Bíróságon meg bírja fogni az ügyet.
A 2011. évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatban felolvasta levelét:
"Tisztelt Igazgató Úr!
Megkaptuk levelüket a 2011. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjra vonatkozóan, a
próbaüzem végéig a 2010. évre megállapított 324,- Ft/ ürítés díjat szándékoznak érvényre juttatni. A
2011. évre vonatkozó ajánlatukban is szerepel a 91,08 Ft-os díjelem, amit nem értünk, hiszen ezért a
díjért szolgáltatást nem kapunk, ezért a 2011-es díjban az említett díjelemet nem ismerjük el.
Azt még pontosan nem lehet tudni, hogy mikor kezdődik el a próbaüzem, és hogy mely időponttól kell
használni a központi lerakót, talán május hónaptól.
1.)A 2011. évben a központi lerakó elindulásáig Önkormányzatunk vállalja a díjak beszedését, de csak és
kizárólag a keletkezett mennyiséggel arányosan, amelyet a 2010-es évben elvégzett (jelenleg is
számlált)120 literes hulladékgyűjtő edények szállítási napon történő számlálás alapján kívánunk
érvényesíteni.
A kiindulási alap 120 literes edényre vetítve a 2010 es (új működési díjelem nélküli) alapdíj, azaz nettó
250,80,- Ft + a 2010. évi infláció 4,5% 11,3,- Ft árnövekedés, összesen tehát, 262,- Ft, ami az alábbi
táblázat szerint alakul a ténylegesen elszállított mennyiség alapján. Tehát elismerjük az alapdíjat, de a
gyűjtési literdíjat nem 120 literrel, hanem a tapasztalati számmal, azaz 70 literrel számoljuk portánként.
Alapdíj
Ft/ürítés
(262*40%)

Literdíj
Ft/liter
(157,92/120)

120 l-es edény
esetén Ft/hét
(262-104,08)

104,08

1,316

157,92

Ténylegesen
elszállított
70 l/hét/porta
(1,316*70)
92,12

Egy portára eső nettó
éves díj
(104,08+92,12)x52
10.202

10.202 + 25% ÁFA = 12.753 Ft/év/porta, amely havi bruttó 1063 Ft/porta azaz
196 Ft + ÁFA/ ürítés, vagyis bruttó: 245 Ft ürítésenként.
2.) A sikeres próbaüzem befejezését követően a megadott új díjtételt elfogadjuk azzal a kitétellel, hogy.két
heti rendszerességgel (egész évre vonatkozóan 26 alkalommal) rendeljük meg a szállítást, ugyanis a
2011.év első felében településünkön beindul a lakossági komposztálási program, (a gyűjtő edénybe nem
kerül biológiailag bomló szerves hulladék) így még a 2010. évben elvégzett számolás által megállapított
mennyiség sem várható elszállításra.
Díjak (bruttó) alakulása lakosság felé történő számlázás esetén évi 26 szállítási nappal:
Alapdíj
Ft/ürítés/év
277 x 26=

Literdíj
Ft/l
3,66 x

60 l edény
Ft/év
219,6,- x 26=

80 l edény
Ft/év
293,- x 26=

120 l edény
Ft/év
439,- x 26=
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7.202,- Ft
Összesen/é
v

(60l,
120l)

80l,

5.710,- Ft
12.912,-

7.618,14.820,-

11.414,18.616,-

Amely család (porta) számára nem elegendő a két heti 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény az majd a nála
keletkező hulladék arányában köt szerződést a közszolgáltatóval (pl: 1 db 120 L és egy db 60 L = 180
l/kétheti szállítás), vagy esetenként a Remondis zsákos gyűjtés mellett dönt."
Tóth Csaba polgármester: A szolgáltató az önkormányzati rendelet alapján számláz, így a képviselőtestület meg tudja határozni, hogy 60-80-120 literes gyűjtő edényzetet hány fős családok választhatják
majd. Az Egészségügyi Minisztériumtól az önkormányzat állásfoglalást kér annak vonatkozásában, hogy
a helyi komposztálás esetén – miután nem keletkezik biológiailag bomló szerves hulladék – elegendő e
kétheti rendszerességgel hulladékszállítás. A királyszentistváni hulladéklerakó indulásakor a lakosság
választhat a gyűjtő edényzet méretét illetően. A 120 literes edény két heti szállítási kevesebbe fog kerülni,
mint a jelenlegi díj. Nem kell minden héten, minden településre kimenni azért, hogy a szolgáltató
költséget termeljen. A rendelet módosítást az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.
További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a rendelet tervezet elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
13/2010. (XII.22.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 55
perckor bezárta.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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