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Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztéshez mellékeltem a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. VKSZ2813/2012 számú levelét, valamint az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa által küldött tájékoztató levelet. A hivatkozott levelek felhívják a figyelmet arra, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Egységes Környezethasználati Engedélye alapján, a
Királyszentistváni központi telepen az üzemszerű működés 2012. július 1-től megkezdődik.
Az előterjesztéshez szintén mellékelt, Czaun János társulási elnök 158/2012. számú levelében
felhívta a figyelmet, hogy a 45/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozat alapján a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, 2011-re számított díjak 2012. július 1-től való alkalmazása
szükséges.
Kérte továbbá, hogy a képviselő-testületek hozzanak határozatot arról, hogy a helyi rendeletben megállapított legmagasabb közszolgáltatási díj az 1. melléklet szerinti díjtételekkel a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ tényleges működésének megkezdésével, 2012. július 1. napján, lépjen hatályba. (Kapcsolódó határozati javaslat.)
Ezen legmagasabb díjak kerültek megállapításra Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet), azonban alkalmazásukra eddig nem került sor, mivel arra csak a Királyszentistváni központi telep beüzemelését követően kerülhet sor.
Mivel a Királyszentistváni központi telepen az üzemszerű működés 2012. július 1-től megkezdődik, alkalmazásra kerülhet a rendeletben megállapított legmagasabb díjtétel. Ennek
megerősítése érdekében kérik a képviselő-testülettől az erre vonatkozó határozat meghozatalát.
Eplény község vonatkozásában is felmerült az igény, hogy azon lakók, akik az ingatlanjaikat
csak időszakosan használják, csökkentett mértékű díjat fizessenek, tekintettel arra, hogy ők a
közszolgáltatást nem egész évben veszik igénybe. Az arányosság követelményének szem előtt
tartásával A rendelet kiegészül egy 10/A. §-sal, amely tartalmazza ezen kedvezmény igénybevételének szabályait és a fizetendő díj mértékét.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. A fent
vázoltak egyben a tervezet indokolását is jelentik.
Eplény, 2012. június 14.
Fiskál János
polgármester
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2012.(. ….) 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 és 57. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 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) a következő 10/A. §sal egészül ki:
„10/A. § (1) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
(2) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább
30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
szolgáltatónak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdőidőpontja előtt.
(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatónak.
(5) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a
hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott
közszolgáltatási díjat megfizetni.
(6) A szüneteltetés időtartama alatt az 1. mellékletben meghatározott mértékű alapdíjat
kell megfizetni.”
2. § A Rendelet 1. melléklete a következő 9. és 10. pontokkal egészül ki:
„9.) A hulladék befogadója a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ.
10.) Eplény község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást a hulladék gyűjtése tekintetében a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém, Házgyári út 1., továbbiakban: Szolgáltató) végzi, a hulladék ártalmatlanítása tekintetében az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.
végzi.”
3. § (1) Jelen rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.
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(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Eplény, 2012. …………………..
Fiskál János
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet
módosításának előzetes hatásvizsgálata

I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1)

A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
II.
„A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)
Ök. rendelet módosításáról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők.
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A tervezet társadalmi hatása a helyi lakosság által fizetendő hulladékkezelési díj
növekedésében összegezhető. Gazdasági és költségvetési hatása: a hulladékszállítási költségek növekedése, amely azonban biztosítja a közszolgáltató által nyújtott,
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a korábbiakhoz képest magasabb színvonalú hulladékkezelés költségeinek fedezetét.
b)

A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A tervezetben foglaltak megvalósulása a környezet megvédését és ezáltal az egészséges
élettér biztosítását hivatott szolgálni.

c)

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet jelentős adminisztratív terheket a közszolgáltató számára keletkeztet.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A tervezet megalkotására központi jogszabály felhatalmazása alapján van szükség. A
helyi rendeletben szabályozni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás részletszabályait,
továbbá szabályozni szükséges a hulladékkezelésért fizetendő díj mértékét.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Nem releváns, tekintettel arra, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételeket a hulladékkezelési közszolgáltatást végző közszolgáltató biztosítja.

Határozati javaslat:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2012.(VI.21.) határozata
1.)

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2012. július 1.
napjától a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott legmagasabb szolgáltatási
díjak kerüljenek alkalmazásra, tekintettel a Királyszentistváni központi telep 2012. július 1. napjától való üzemszerű működésének megkezdésére.

2.)

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen
döntésről értesítse az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsát, valamint a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1.) pont esetében: 2012. július 1.
2.) pont esetében: azonnal
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Előterjesztés mellékletei
Iktatószám:
VKSZ- 2813/2012
Ügyintéző:
Gősi Zoltán/Csordás Hedvig
Tárgy: 2012. július 1-től hatályos közszolgáltatási díj
Dr. Árpásy Tamás
körjegyző úr részére
Körjegyzőség
Zirc
Március 15. tér 1.
8420
Tisztelt Körjegyző Úr!
Amint arról a 2012. június 4-én megtartott Polgármesterek és Jegyzők Találkozóján tájékoztattuk Önöket, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 26/2012 (V.24.) ÉBRSZHK-TT határozatában hozzájárult
ahhoz, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Egységes Környezethasználati Engedélye alapján, a Királyszentistváni központi telepen
az üzemszerű működés 2012. július 1-től megkezdődjön.
A Társulási Tanács hozzájárult ahhoz, hogy az engedélyben meghatározott technológiával
való üzemeltetés kezdetétől a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt
díjak legyenek érvényesek.
Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek határozatot hozni arról, hogy az Önök rendeleteiben
megállapított legmagasabb közszolgáltatási díj az 1. melléklet szerinti díjtételekkel a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ tényleges működésének megkezdésével, 2012. július 1.
napján, lépjen hatályba.
Kérem, hogy az elfogadott legmagasabb közszolgáltatási díj 2012. július 1.-vel történő hatályba lépéséről szóló határozat egy példányát Zirc és Eplény településekre vonatkozóan társaságunknak megküldeni szíveskedjen.
Segítő együttműködését köszönöm.
Veszprém, 2012. június 6.
Tisztelettel:
Göttlinger László
vezérigazgató
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1. melléklet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás kéttényezős igénybevételi díja
1.) A közszolgáltatás igénybevételének éves díja az alapdíj (rendelkezésre állási díj)
és az ürítési díj összege.
2.) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) önálló ingatlanonként, feltéve ha az ingatlanon felépítmény van, évente 52 hétre fizetendő díj összege:
221,00 Ft/hét + ÁFA.
3.) A havi díj ennek 1/12-ed része.
4.) Az ürítési díjat a gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési
díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
5.) A havi díj ennek 1/12-ed része.
6.) A háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos edények egyszeri ürítési díja:
Típus:

Egyszeri ürítési díj:
Ft/ürítés
165,60 + ÁFA
220,80 + ÁFA
303,60 + ÁFA
331,20 + ÁFA
662,40 + ÁFA
993,60 + ÁFA
1.821,60 + ÁFA
2.125,20 + ÁFA
3.036,00 + ÁFA

6.1.) 50-60 literes tartály*
6.2.) 70-80 literes tartály*
6.3) 110 literes tartály*
6.4.) 120 literes tartály
6.5.) 240 literes tartály
6.6.) 360 literes tartály
6.7.) 660 literes tartály
6.8.) 770 literes tartály
6.9.) 1100 literes tartály

* A nem szabványos 50, 70 és 110 literes tartályra szerződést kötni csak 2011. január 1-jét
megelőzően volt lehetőség.
7.) Műanyag zsák eseti ürítésének díja megegyezik az azonos űrtartalmú edény ürítési díjával,
amennyiben a szerződött mennyiségen felül keletkező eseti hulladék gyűjtésére vásárolják.
8.) A műanyag zsák ára egyéb esetben az azonos űrtartalmú edény ürítési díjával és az alapdíj
összegével megegyező:
Típus:
8.1.) 60 literes zsák
8.2.) 80 literes zsák
8.3) 110 literes zsák

Alapdíj
Ft/db
221,00 + ÁFA
221,00 + ÁFA
221,00 + ÁFA

Ürítési díj
Ft/db
165,60 + ÁFA
220,80 + ÁFA
303,60 + ÁFA

Zsák eladási ára:
Ft/db
386,60 + ÁFA
441,80 + ÁFA
524,60 + ÁFA
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Fiskál János
polgármester
Eplény Község Önkormányzata
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Iktatószám: 158/2012
Dátum:

2012. június 6.

Tárgy:

Tájékoztató üzemkezdésről és az ezzel kapcsolatos lakossági hulladékártalmatlanítási díjak változásáról

Tisztelt Polgármester Úr!
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása tárgyú projekt sikeres zárásához elengedhetetlen a 2011. május 10-én keletkezett tűzben
megsérült mechanikai kezelő csarnok helyreállításáig Királyszentistváni Hulladékkezelő
Központ eltérő technológiával történő üzemeltetése.
A rendszer üzemeltetésére korábban közbeszerzési eljárás során kiválasztott Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorcium által létrehozott Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.
(ÉBH Kft.) – a tulajdonos Észak-Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulással egyeztetve – a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ eltérő technológiával történő üzemeltetéshez megkérte az szükséges Egységes Környezethasználati Engedély módosítást.
Az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. április 27-én kiadta, az május 17-én jogerőre
emelkedett. A működtetés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges előkészületeket az ÉBH Kft. megtette.
A működtetés műszaki feltételeinek biztosításához Közszolgáltatónak mobil berendezéseket
és a kiszolgálásukra alkalmas gépeket kell bérelni. Az átmeneti előkezelés költségei három
csoportra bonthatók:
 bérleti díjak,
 gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségek,
 közvetett költségek.
A megváltozott technológiával minden projektelem és létesítmény üzemeltetése megkezdődik, azzal az eltéréssel, hogy a királyszentistváni központban a telepített mechanikai kezelő
technológia az újjáépítés időtartamára egy mobil technológia sorral kiváltásra kerül.
Az üzemeltetés megkezdése szükségessé teszi a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített díjak
bevezetését.
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A rendszer eredeti határidőtől eltérő indulása és az újjáépítés miatt szükséges eltérő technológia következtében új költség-haszon elemzés (CBA: Cost–benefit analysis) elkészítése is
szükségessé vált.
Mivel a rendszer üzemeltetésének hiányában az üzemeltetés költségeire vonatkozó tényadat
nem áll rendelkezésre, az új CBA számításban szereplő működési költségek továbbra is szakirodalmi adatokon, előzetes kalkuláción nyugszanak.
Az előzetes kalkulációk szerint a megváltozott üzemeltetés költsége az eredeti CBA számításban (pályázati anyagban) 2012. évre tervezett költség 96,75 %-át éri el.
A Társulási Tanács 45/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT javaslatának megfelelően az önkormányzatok többsége már 2011-ben felkészült az üzemeltetéshez kapcsolódó emelt díj bevezetésére, rendeletében elfogadta a Közszolgáltatási szerződésben szereplő 2009. évi díjak fogyasztói árindexszel - 2009. évre 3,83 %, 2010. évre 3,49 % - növelt mértékét oly módon,
hogy a díjak alkalmazására a rendszer indulásával egyidejűleg kerül sor.
Mindezek figyelembe vételével a Társulási Tanács 27/2012 (V.24.) ÉBRSZHK-TT határozatában hozzájárult ahhoz, hogy Üzemeltető a módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján, a Királyszentistváni központi telepen az eltérő technológiával való üzemeltetést 2012. július 1-től megkezdje. A Társulási Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a módosított
IPPC engedélyben meghatározott technológiával való üzemeltetés kezdetétől a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek.
Ez a kéttényezős díjképzés bevezetésével ez az Önök vonatkozásában az alábbi díjat jelenti:[1]
alapdíj
nettó Ft./ürítés

221,-

literdíj
nettó Ft./liter

2,76

60 l edény
éves díj
nettó Ft./év(52
ürítés)/háztartás
20.100,-

80 l edény
éves díj
nettó Ft./év(52
ürítés)/háztartás
22.971,-

120 l edény
éves díj
nettó Ft./év(52
ürítés)/háztartás
28.711,-

Az új díjszerkezet bevezetésével az alapdíj a nem lakott lakóingatlanok esetében is kötelezően
fizetendő. A közszolgáltatási szerződés szerint az ehhez szükséges adatszolgáltatás kötelező
az önkormányzat részéről a közszolgáltatónak.
A fenti díj számlázási gyakoriságtól függő részének érvényesítésére a szolgáltató 2012. július
1-től jogosult.
Ennek érdekében azoknak az önkormányzatoknak, akiknek a díjrendelete a Közszolgáltatási
Szerződés szerinti díjat tartalmazza, nem kell új rendeletet alkotnia. A Tanács felhívja a figyelmét azoknak az önkormányzatoknak, akiknek rendelete a 45/2011 (XI.10.) ÉBRSZHKTT határozattól eltérő, hogy a helyi közszolgáltató előterjesztése alapján fogadják el a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, 2011-re számított díjak 2012. július 1-től való alkalmazását.
[1]

az alapdíj és a literdíj alapján számolt éves díj eltérés a kerekítés miatt keletkezett.
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2012. július 1-től az Önök településén is két közszolgáltató fogja ellátni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat:
 Területileg illetékes közszolgáltatójuk, a "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. felel majd a hulladék összegyűjtésért – ideértve a szelektíven gyűjtött és a
lomhulladék elszállítását is.
 Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. felelős a hulladék ártalmatlanításáért.
Helyi rendeletükben szabályozni kell a hulladéklerakót, amely befogadja a hulladékot, ami
2012. július 1-től a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ.
A helyreállítás előkészítése és a KEOP-1.1.1/ pályázati konstrukcióban finanszírozott fejlesztés előkészítése az ütemtervnek megfelelően halad. A rendszer az európai unió elvárásának megfelelően, a módosított határidőben 2013. január 1-én megkezdheti a helyreállítást és
fejlesztést követő működését.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tudom, hogy az emelt díjak bevezetése mindannyiunk számára nehéz feladat, de bízom segítő támogatásukban ahhoz, hogy a nehéz körülmények ellenére a megvalósított rendszer
üzemelése határidőre megkezdődhessen, elkerülve ezzel a beláthatatlan következményekkel
járó esetleges támogatásmegvonást!
Amennyiben kérdése, észrevétele van a leírtakkal kapcsolatban, úgy kérem lépjen kapcsolatba velem, vagy kollégáimmal Farkas László projektvezetővel, vagy Kalocsai Tímea munkaszervezet vezetővel!
Tisztelettel:

Czaun János s.k.
Elnök
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Hivatkozott határozatok:
66/2010 (XI.4.) ÉBRSZHK-TT határozat
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és az előterjesztésben 2011-re kiszámolt díjakat 2011. január 1-től fogadják el az önkormányzatok, azzal,
hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Czaun János Társulási Elnök
45/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozat
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy 2012. január 1-től a Közszolgáltatási Szerződésben
rögzített és 2011-re kiszámolt díjakat legyenek érvényesek. Ennek értelmében azoknak az
önkormányzatoknak, akiknek a díjrendelete a Közszolgáltatási Szerződés szerinti díjat tartalmazza, nem kell új rendeletet alkotnia. A Tanács felszólítja azokat az önkormányzatokat,
akiknek rendelete a Tanácsi határozattól eltérő 2012. január 1-től fogadják el a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített 2011-re számított díjat azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: 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 Üzemeltető a módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján, a Királyszentistváni központi telepen az eltérő technológiával való
üzemeltetést 2012. július 1-től megkezdje. A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz, hogy a módosított IPPC engedélyben meghatározott technológiával való üzemeltetés kezdetétől a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek. Ennek
értelmében azoknak az önkormányzatoknak, akiknek a díjrendelete a Közszolgáltatási Szerződés 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 határozattól eltérő, hogy a korábbi előterjesztés alapján fogadják el a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, 2011-re számított díjak 2012. július 1-től való alkalmazását.
A Társulási Tanács felhívja a tagönkormányzatok figyelmét, 2012. július 1-től helyi rendeleteikben a hulladékot befogadó hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központot szerepeltessék.
Továbbá a Tanács felhívja tagönkormányzatok figyelmét, hogy az adott településén 2012.
július 1-től két közszolgáltató fogja ellátni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat:
 Területileg illetékes közszolgáltató felel majd a hulladék összegyűjtésért, beleértve a
szelektíven gyűjtött és a lomhulladék elszállítását is.
 Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. felelős a hulladék ártalmatlanításáért.
A Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy erről a társulás tagjait tájékoztassa és az ezzel
kapcsolatos rendeletmódosítások végrehajtását kezdeményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Czaun János Társulási Elnök

