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Tájékoztató lakossági hulladékártalmatlanítási díjak változásáról

Tisztelt Polgármester Úr!
A 2012. július 6-án kelt, 158/2012 iktatószámú levelünkben arról tájékoztattuk a
tagönkormányzatokat,

hogy

az

Észak-Balatoni

Térség

Regionális

Települési

Szilárdhulladék-kezelési Rendszer 2012. július 1-el megkezdődő üzemeltetésével egy
időben szükség van a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített díjak bevezetésre is.
A levélben tájékoztatást adtunk arról, hogy a Társulási Tanács 27/2012 (V.24.)
ÉBRSZHK-TT

határozatában

hozzájárult

ahhoz,

hogy

az

üzemkezdéstől

a

Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek.
Tájékoztatom Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer 2012. július 2-án a
tervezettnek megfelelően megkezdte üzemelését, ettől az időponttól a begyűjtött hulladék
a királyszentsitváni telephelyre kerül.
Az elmúlt időszakban ismertté vált olyan hitelkonstrukciós lehetőség, amivel a szelektív
hulladék gyűjtés fejlesztését célzó KEOP-1.1.1/B pályázat önerejét a tervezettől, és a
korábban

közölt

díjban

kalkulálthoz

képest

lényegesen

jobb

kondíciókkal

tudjuk

biztosítani.
A

Társulási

Tanács

a

Közszolgáltatókkal

folytatott

egyeztetést

követő

számítások

elvégzése után úgy döntött, hogy 2012. évben a szolgáltató, a korábban elfogadott, az év
második félévére vonatkozó díjhoz mérten közel 12 %-al kevesebb, csökkentett díjat
érvényesítsen.
Ez, a korábban közölt kéttényezős díjképzés bevezetésével az Önök vonatkozásában az
alábbi díjat jelenti:
alapdíj
nettó Ft./hét

literdíj
nettó Ft./liter

korábban közölt díj

221,-

2,76

csökkentett, a szolgáltatók által érvényesíthető díj

195,-

2,44

A csökkentett alap- és literdíjból számított edényméretenkénti ürítési díj érvényesítésére a
szolgáltató 2012. július 1-től jogosult.
A csökkentett érvényesíthető díj miatt azoknak az önkormányzatoknak, akiknek a
díjrendelete a Közszolgáltatási Szerződés szerinti díjat tartalmazza, nem kell új rendeletet
alkotnia. A

szolgáltató a

lakosságnak

küldött

számlán

a

csökkentett

díjat

fogja

szerepeltetni.
A díjcsökkentés nem befolyásolja Társulási Tanács korábbi kérését, miszerint azok az
önkormányzatok, akiknek rendelete a 45/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozattól
eltérő, a helyi közszolgáltató előterjesztése alapján fogadják el a Közszolgáltatási
Szerződésben rögzített, 2011-re számított díjak 2012. július 1-től való alkalmazását.
Tisztelt Polgármester Úr!

Úgy gondolom, hogy a korábban közölt díj mérséklésének lehetősége jó hír az
önkormányzatoknak
megvalósított,

és

korszerű

a

lakosságnak,

és

hozzájárul

hulladékgazdálkodási

rendszer

ahhoz,

hogy

bevezetése

a

közösen

mind

az

önkormányzatoknak, mind a lakosságnak kisebb terhet jelentsen.
Amennyiben kérdése, észrevétele van a leírtakkal kapcsolatban, úgy kérem lépjen
kapcsolatba velem, vagy kollégáimmal Farkas László projektvezetővel, vagy Kalocsai
Tímea munkaszervezet vezetővel!
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