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Tisztelt Képviselő-testület!
A tavaly decemberi ülésen tárgyaltuk az ÉBRSZHK-TT elnökének tájékoztatóját a lakossági
hulladék ártalmatlanítási díjak változásáról. Továbbá a VKSZ vezérigazgatójának jegyzőkhöz
megküldött, a 2011. évi legmagasabb közszolgáltatási díj elfogadására vonatkozó javaslatát,
valamint a polgármestereknek tartott tájékoztató prezentációját. Ezek szemléltették a
szolgáltatás átalakításból fakadó jelentős költségnövekedést, amely elsősorban a környezet
megóvása érdekében elkerülhetetlen. Az un. nevezett éles üzemtől kezdődően már nemcsak
hulladék lerakásról, deponálásról beszélhetünk, hanem az ömlesztett hulladékok hasznos, újra
hasznosítható és egyelőre feldolgozhatatlan, lerakásra kerülő frakciók szétválasztásáról,
kezeléséről is.
A legmagasabb szolgáltatási díj tényleges alkalmazásának, a próbaüzem lezárása után, 2011.
június vagy július 1-ét követő bevezetése volt prognosztizálva. Azonban mindenki számára
már ismert a királyszentistváni hulladékkezelő tűzbalesete. Az ebből fakadó helyreállítás
miatt, ez az időpont előre láthatóan 2012. végére tolódik (lásd Czaun János elnök Úr emailben küldött tájékoztató levelét).
A mai napon, a szolgáltatótól telefonon kért információk alapján tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy ezen időpontig a jelenleg is érvényes, a 9/2010.(V.27.) önkormányzati
rendeletben elfogadott díjak kerülnek kiszámlázásra, így a rendeletet a díjváltozás miatt nem
kell módosítani.
Azonban a nyugdíjkorhatár változása miatt (1. és 2. melléklet), a rendelet 10. § (4)
bekezdésének módosítása mindenképpen szükségszerű.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet
elfogadására.
Eplény, 2011. november 28.

Fiskál János
polgármester

Megegyeztünk az átvételről – Újjáépítjük a megsérült királyszentistváni
hulladékkezelőt
Megegyezett a Tiszta Európa Program lebonyolítására létrejött önkormányzati társulás
és a kivitelező a megsérült királyszentistváni hulladékkezelő, valamint az egyéb
létesítmények átvételéről. A KSR 2008 Konzorcium úgy döntött, 200 millió forintot
ajánl fel, hogy a létesítményt minél hamarabb helyreállíthassák. A tűzvizsgálat szerint
a májusi tűzeset oka ismeretlen.
2011. november 18-án megállapodást írt alá az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás és a hulladékgazdálkodási
rendszer létesítményeit kivitelező KSR-2008 Konzorcium. Ez alapján a Társulás átveszi a
létesítményeket (beleértve a 2011. május 10-i tűzesetben sérült királyszentistváni
csarnokot is) a Kivitelező pedig kárenyhítés jogcímen 15 napon belül 200 millió Ft-t fizet
a Társulásnak. A megállapodásban a kivitelező vállalta, hogy a garanciális időszakot
annyival meghosszabbítja, amennyi a garanciális időszak kezdete és a megállapodás
között eltelt.
A Társulás a Megállapodást azért kezdeményezte, mert a még nem jogerős tűzvizsgálati
jelentés a tűz okát ismeretlennek határozza meg. A jelentés a tűz keletkezésével
kapcsolatban felelős személyt, vagy szervezetet nem jelöl meg. Ennek megváltoztatása a
másodfokú eljárásban sem valószínű.
Az üzemen kívüli állapot hátráltatja a projekt zárását, emiatt támogatás megvonás, vagy
visszafizetési kötelezettség is előfordulhat. Továbbá bizonytalanná teszi a rendszer
fejlesztésére elnyert támogatási források felhasználást. A Társulásnak ezért gondos
tulajdonosként és projektgazdaként az a feladata, hogy a rendszer minél előbb
üzemképes állapotba kerüljön.
A Társulás vezetése tisztában van azzal, hogy helyreállításhoz szükséges forrás
biztosítását sem az önkormányzatokra sem a szolgáltatást igénybe vevő lakosságra nem
terhelheti. Ezért kormányzati segítséget kértünk, hogy a kivitelezőtől kapott összeg a vis
maior helyzetre tekintettel a központi költségvetési támogatásból kiegészíthető legyen.
A helyreállításhoz szükséges első lépések, mint a tervező kiválasztása, a szakhatósági
egyeztetések folyamata megkezdődött.
A Társulás az átvett létesítményeket továbbadja üzemeltetésre az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorciumnak. Ezt követően teljes körűvé válik a szelektív
hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése, lehetővé válik a megépített hulladékgyűjtő
szigetekről
begyűjtött
hulladék
válogatása
és
feldolgozása.
Az
esetleges
támogatásmegvonás elkerülése, valamint a Társulás területén a hulladék elhelyezési
lehetőségek beszűkülése miatt, a helyreállítás alatt szükség van a királyszentistváni
hulladékkezelő központ részleges üzemeltetésére. Ennek előkészítése a hatósági
egyeztetésekkel
és
a
felügyeleti
szervek
hozzájárulásának
megszerzésével
megkezdődött.
A megállapodás és a létesítmények átvétele lehetővé teszi a helyreállítás pontos
ütemezését, ami alapján a rendszer teljes üzemeltetésének kezdő időpontja kellő
biztonsággal meghatározható. A számítások szerint ez 2012. negyedik negyedév elejére
tehető.
Veszprém 2011. november 23.
Czaun János
elnök

1. melléklet a 4. napirendhez

Nyugdíjkorhatár táblázat férfiak esetén:

2.
Nyugdíjkorhatár táblázat nők esetén:

melléklet a 4. napirendhez

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011.(…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § (4) Alanyi jogon az alábbi kedvezményeket biztosítja Eplény Község
Önkormányzata egyedülálló nyugdíjas esetén:
a) a 62. életévét betöltött személy 50%-os kedvezményben részesül,
b) a 70. életévét betöltött személy 100%-os kedvezményben részesül, és
c) a házastársak esetében, az a.) pont szerinti kedvezmény illeti meg, ha
mindkét fél eléri a 62. életévet, a b.) pont szerinti kedvezmény illeti meg,
ha mindkét fél eléri a 70. életévet.
2. § (1) Jelen rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba
(2) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Eplény, 2011. december …..
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