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Ikt.szám:  21-   45  /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 30.-i közmeghallgatásán.

Helye:   Balatonrendesi Kultúrház, Balatonrendes, Fő u. 1. 

Jelen vannak:  Takács Ferenc  polgármester    
Kuti Istvánné képviselő 

            Lezsák Mihály képviselő 
                         Burbács Barnabásné képviselő 
                         Csabáné Varga Anikó képviselő

Távolmaradt: Fuchs Henrik alpolgármester          

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző 
          Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Sütő Árpád műszaki előadó
Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Társulás részéről:
Czaun János elnök , Tasnádi Tibor projektvezető,  Viskó Lászlóné. 
Remondis Kft. Tapolca részéről: Kiss Nándor ügyvezető              

 35  fő a lakosság részéről. 

Takács Ferenc polgármester  :    Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást  18.00 órakor 
megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, a közmeghallgatás  határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontot: 

1. Szemétszállítási díj alapvető változásáról beszámoló.

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 

1.  Szemétszállítási díj alapvető változásáról beszámoló.

Takács Ferenc polgármester   A balatonrendesi hulladéklerakó  2009. július 15-én bezárt, így a szemét-
szállítás területén új helyzet állt elő, amely jelentős költségnövekedéssel járt. 
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A szemétszállítást a tapolcai Remondis Kft. végzi, mely az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési 
Konzorcium tagja.  A királyszentistváni hulladéklerakó várhatóan 2010. szeptember 1-től kezd üzemsze-
rűen működni és a díjtételek a többszörösére emelkednek. A díjtételek változását tételesen kimutattuk a 
lakosság részére megküldött meghívóban. 

A következő év jelentős változást hoz. A 120 literes kukásedényre  34.652 Ft/év, a 60 literesre   24.032 
Ft/év összeget kell fizetni az állandó lakosoknak, míg a nyaralótulajdonosok fele összeggel számolhatnak. 

A balatonrendesi hulladéklerakó bezárása miatt az önkormányzat bevételkiesése nem teszi lehetővé, hogy 
az előző évekhez hasonlóan kedvezményt biztosítson. 
A költségek mérséklését az önkormányzat nem tudta elérni, mert az illetékesekkel való tárgyalás ered-
ménytelennek bizonyult, emiatt határozta el a képviselő-testület, hogy közmeghallgatást tart, melyre meg-
hívja a társulás projektvezetőjét és a Remondis Kft. ügyvezetőjét.  

Czaun János elnök   A hulladékkezeléssel  kapcsolatban az EU-nak vannak elvárásai  a tagállamokkal 
szemben.
A hulladékot nem lehet deponálni, 2009. júliusban  80 hulladéklerakó bezárult. Tapolca, Ajka, Veszprém 
látja el a feladatokat, de nem véglegesen. A megyében az önkormányzatok a hulladékkezelés megoldására 
megalakították az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Konzorciumot, amelynek 158 önkormány-
zat a tagja. Helyszínt kerestek és 13 helyszín közül lett a királyszentistváni kiválasztva. A vegyesen gyűj-
tött szemét ide kerül, a 120 ezer tonna szemét fele újra hasznosítható lesz, a szerves anyag komposztként 
kerül ki. 

A hulladékkezelés célja, átalakítani a deponálási rendszert, környezetbarát rendszert kiépíteni, szelektív 
hulladékgyűjtést támogatni, komposztáló berendezéseket beiktatni, hulladéklerakók ellenőrzése, régi lera-
kók rekultiválása. 
400 szelektív hulladékgyűjtő szigetet is kihelyeznek. 

A 158 önkormányzat rendelkezik a 7 milliárd forint összegű vagyonnal, a nyereség a 158 önkormányzat-
nál marad. 
Az üzemeltető az általuk megbízott cég, nem engedik, hogy nagy profittal dolgozzon. 

Tasnádi Tibor projektvezető    Balatonrendesnek saját lerakója volt, de be kellett zárni az EU irányelve 
miatt. Mivel saját lerakója volt a településnek ezért nem volt magas a hulladékszállítási díj.
A lerakó már nem üzemelhetett, mivel az előírásoknak nem felelt meg, többek között a  csapadékvíz átfo-
lyik a szeméten és ezáltal szennyezi a talajt. 

Egészségügyi Miniszteri rendelet írja elő, hogy minden ingatlantulajdonosnak kukával kell rendelkeznie 
és a kötelező szállítás a heti egy alkalommal történő. 
A 2010. év egy átmeneti állapot, amíg a királyszentistváni hulladéklerakó el nem indul. 

2005. évben döntöttek úgy az önkormányzatok, hogy együtt oldják meg a szemétszállítást, mivel óriási 
pénzbe kerül. A lerakó működtetése is sokba kerül és a rekultiváció is. Balatonrendesen 80-100 millió fo-
rint lesz a rekultiváció összege, ezt az összeget meg kell takarítani. 2005. óta kell a rekultivációs díjhá-
nyadot fizetni. A KEOP program keretében a bezárt hulladéklerakókat rekultiválják. 
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2011-től  Királyszentistvánra hordják 300 ezer ember hulladékát, ez évi 150 ezer tonna szemétmennyisé-
get jelent. Az üzemeltetési költség  3,8 milliárd forint.  A kukásautókat átrakó állomáson átrakják, hogy 
nagyobb mennyiségben Királyszentistvánra tudják szállítani. 
A 120 literes űrítési díja 31-34 ezer forint között van. A táblázatban azért szerepel Tapolcai gyűjtőkörzet 
két sorban, mivel a Remondis Kft. felajánlja, hogy az önkormányzatok is számlázhatnak, ebben az eset-
ben a számlázás költségét nem érvényesítik. 

A szemétszállítási díj tartalmazza az évi 52 alkalommal történő gyűjtést, egy lomtalanítást, szelektív rend-
szer működtetését, számlázást, díjbeszedést, társulásnak fizetett bérleti díjat. 
Az önkormányzat minden év december 15-ig állapítja meg helyi rendeletében a közszolgáltatási díjat.

Lezsák Mihály képviselő  Hozzászólása a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

Czaun János elnök      A Remondis Kft. azt a díjat képviseli, amit a társulás kialakított. A hulladékgazdálko-
dás nem szociális kérdés. Kinek mennyi a hulladék mennyisége, lehet választani és erre a lakosságnak le-
hetőséget hagynak, hogy 60 vagy 120 literes kukát vásároljanak. A 60 liter alatti szemetet a rendszer nem 
tudja kezelni. 
A hetenkénti egyszeri szemétszállítás törvényi előírás és minimum 60 litert kell elvenni. 

Tudja, hogy sok adat hangzott el itt a közmeghallgatáson, amit nehéz volt megjegyezni, de folyamatosan 
tájékoztatást nyújtanak a projekt állásáról. 
Sokat őrlödtek azon, hogy alakítsák ki a díjat, amiben a cégek nem mennek csődbe, a lakosságnak pedig 
olyan mértékű díjemelést adnak, amely feltétlenül szükséges. Ebben a díjtételben csak 2 % nyereség van, 
szemben  a multicégek 40-50 %-os nyereségével.  
Megérti a problémákat, de mind az EU mind a magyar törvényhozás nem enged más lehetőséget. 

Takács Ferenc polgármester  Kérdezi a lakosságot van-e kérdésük, amennyiben igen, azt tegyék fel. 

Lukács Magdolna  Miért kell fizetni szemétszállítást ha nem veszi igénybe. Az 52 hétből a feléből van itt, 
de nem termel  szemetet, kertük is van és komposztálnak. A szelektív hulladékgyűjtéssel egyetért. 

Czaun János elnök  Ha valaki állandó lakosnak van bejelentve, 52-szer megy oda a szemétszállító autó, 
ezért kell kifizetni a szemétszállítást. 

Rodler István  Ő üdülőtulajdonos és két hetente van itt a településen, nem érti miért kell neki is ilyen ma-
gas összeget fizetni. 

Kiss Nándor ügyvezető A szemétszállítás díját a helyi önkormányzat állapítja meg a vonatkozó rendeleté-
ben, amely szerint és törvényi előírás is, hogy az állandó lakosoknak 52 alkalommal szállítják el a szeme-
tet, viszont az üdülőtulajdonosoknak csak 5 hónapig kell fizetni a szemétszállítási díjat. Ők az útvonalon 
végig mennek. Ha egyéni kívánság lenne azt nem lehetne kezelni, és a jogszabály sem ad rá lehetőséget. 

Vados Imre  A kötelező közszolgáltatás mit jelent? Nem kommunális adó, és ha szolgáltatás nem kötele-
ző nem kötelező  igénybevenni. Ő három hetet van itt egy évben, csak ennyi szemetet termel, haza viszi 
Sopronba a szemetet. Sopronban is most épült meg a hulladéklerakó  és 5.800 Ft-ot kell fizetni és ugyan-
úgy kezelik a szemetet, mint itt 34.000 Ft-ért. Ő  a szemetét nem hordja az erdő aljába. 
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Kiss Nándor ügyvezető A szemétszállítás díját a helyi önkormányzat állapítja meg a vonatkozó rendeleté-
ben, és törvényi előírás is, hogy igénybevétele kötelező.  Ha valaki nem teszi ki a kukáját a szemétszállító 
cég költségei ugyanúgy felmerülnek egész éves szinten, a rendszert fenn kell tartani. 

Kardos Gábor         Köszöni az önkormányzatnak, hogy a közérdekű levelet kiküldték, és onnantól fogva 
egy 12 fős szakcsoportot alakítottak. Árszínvonal emelése nem kötelező, az elszállított mennyiséggel ará-
nyos díjtételt számoljon fel a szolgáltató. Május 4-ére a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Hatósághoz 
bejelentkezett, hogy kezdeményezze a hulladékgazdálkodási rend és üzletszabályzat törvényességi felül-
vizsgálatát. 

Kezdeményezték a Főügyésznél, hogy éljen jogalkotási törvény szerinti jogkörével, több hatóság bevoná-
sával. 
A magyar lakosság nincs abban a helyzetben, hogy minden monopol helyzetben lévő szolgáltató zsarolja 
őt magas díjakkal. 

A helyi önkormányzat is el tudja látni helyi dolgozókkal ezt a munkát, a meglévő kisteherautóval ezért 
kéri, hogy azt nem értékesítsék. 

A Gazdasági Árhivatal jogosult az indokolatlan költségfelépülést megvizsgálni és az áraránytalanságot. 
Ha az önkormányzatot az önrendelkezési jogában sérelem éri azt népszavazás útján is rendezni lehet. A 
lakosságra a költség csak mértékben terhelhető rá. 
Legyen zsákos szállítás, hulladék mennyiségével arányosan, jóval kisebb összegben. Legyen vagyonvéde-
lem a kukát ha kiteszik, esetleg ellopják. Az önkormányzato vállalhasson részt a szállításban, a vagyonvé-
delemben és ha kell kísérje a kisautó a kukásautót, hogy központilag tegye fel a zsákokat a kukába, és a 
technológia racionalizálásból származó költségelőnyöket  terheljék vissza a lakosság díjszint csökkentésé-
be. 

Kéri, hogy fontolják meg a javaslatokat. 10 napon belül megtörténik a nyolc hatósággal a tárgyalás és 15 
napon belül be lesz nyújtva ezt az indítvány az önkormányzatnak is. 
Az embereket nem lehet újabb prés alá helyezni, mikor már lassan az adókat sem tudják befizetni, sem a 
települési önkormányzatokat sem lehet csődbe vonni. 

Ha egy idősebb ember vagy egy szegényebb ember kevesebb szemetet termel nem szabad szembefordíta-
ni azzal aki több szemetet termel. Itt az államnak van feladata, luxusadóból, termékdíjakból egyebekből, 
hogy az állandó lakók életét ne nehezítse el annyira, hogy ez a szemétdíj tegye őket fizetésképtelenné. 
 
Dr. Bíró Sándor   Ismerteti a szemét fogalmát és szolgáltatás és ellenszolgáltatás fogalmát felolvassa a vo-
natkozó jogszabályból, továbbá ismerteti Érd város hulladékrendeletét.
A szemét  összegyűjtése kötelező. Amit az Alkotmánybíróság kiemel , nem kell nagy kukákat rákénysze-
ríteni az emberekre, mert ahelyett, hogy komposztálnák azt is berakják a kukába és felesleges anyaggal 
megtelnek a hulladéktárolók. 

Ha valaki nem veszi igénybe a szolgáltatást nem kell fizetni meglátása szerint. 
Nem vitatkozik, de ha 2.000 Ft engedményt adnak a díjból, azzal nem érnek el semmit. 

A zöldhulladékot komposztálni lehet, neki nem képződik szemete és az 5 hónapot sem fogadja el.  A csa-
ládok itt a településen jellemzően  június 15-től szeptember 1-ig, tehát az iskolai szünetben vannak itt. 
Véleménye szerint kéthetenkénti gyűjtést kérjenek és 80 literes kukát. 
Bemutat egy címkét, amit a kukára lehetne rakni, ezzel egyértelművé válik a jogosultság.
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Dr. Futó Gyuláné  A mennyiséggel van mindenkinek gondja. Az áram és a gáz esetében amennyit hasz-
nál, annyit kell fizetni. Ha lehetőség lenne szemétszállítási zsákot venni, azt kitenné, akkor tudja, hogy 
miért fizet. 

Czaun János elnök  Nem tesznek különbséget a díj mértéke között, kistelepülésen is ugyanannyi, mint egy 
nagy városban, holott kistelepülésen nagyobb a költség. 
A szemétszállítási kötelező közszolgáltatás,  a törvény hetenkénti szállítást ír elő. 
A bezárt hulladéklerakót nem szabad újra üzembe helyezni, mivel ez 100 millió forintos bírságot jelente-
ne, a környezetvédelmi hatóság ilyen tételeket ró ki. 

Gáspár István   Az állandó lakosok nevében elmondja, hogy véleménye szerint szükség van, főleg nyáron 
a heti egy alkalommal történő szállításra, mivel a melegben romlik a kukába tett hulladék. 
Az önkormányzat kötött szerződést a Remondis Kft-vel, a lakosság az önkormányzatnak fizet, ha nem fi-
zeti be a lakosság, akkor az önkormányzatnak hiánya keletkezhet. 
Balatonrendes közel van a Probio Zrt. területéhez, fel vetődhet az is, ha a Remondis Kft. esetleg nagyon 
megemelné a díjat Balatonrendes átcsatlakozhatna a Probio Zrt.-hez is. 
A balatonrendesi szabályosan megépített hulladéklerakó, melybe még csapadékvíz elvezető rendszer is be 
van építve. Erre engedélyt lehetett volna kérni, még 300 ezer m3 amíg teljesen betelik. 

Sok nyaralótulajdonos azért nem hagyja kinn a kukáját, mivel fél, hogy ellopják és kérik , hogy kapjanak 
8 vagy 10 zsákot a díj fejében és azokon a napokon amikor nem maradnak itt a szállítási napon akkor 
hadd tegyenek ki zsákot.   

Lesinger Géza   Ő külterületen lakik, a zsákot tudná használni és alapdíjat kellene fizetni, plussz annyi 
zsákot amennyit elhasznál. 

Szalai Béla  Kérdezi, hogy a zsákhoz hozzáférhet-e? Kéri, hogy mérsékeljék az összeget,  hónapok múl-
nak el, hogy egy zsákot kitenne. Akkor miért fizet? 

Sütő Árpád műszaki előadó   Zsákot csak a nyaralótulajdonos kap, az állandó lakos köteles kukában kihe-
lyezni a hulladékát, ezeket szállítják el. Amennyiben akár a nyaraló, akár az állandó lakos esetében nem 
elég a kuka vagy a zsák űrmértéke a keletkező többlet hulladék a szolgáltató matricájával ellátott zsákban 
helyezhető ki, mely megvásárolható a szolgáltatónál ill. nyitvatartási időben a könyvtárban.   

Soltész Attila körjegyző  Az önkormányzat  adó megállapító hatóság  a szemétszállítási díjmérték eseté-
ben , az ő rendeletét hajtja végre a közszolgáltatást elvégző cég. Az önkormányzatnak abban van szabad 
lehetősége, hogy az üdülőtulajdonosoknak megállapítsa, hogy hány hónapot fizetnek. Az önkormányzati 
rendeletben lehetőség van díjmentességi idő megállapítására is, de jelenleg a balatonrendesi önkormány-
zat rendelete ilyet nem tartalmaz. 

Ha mindenki a 60 literes kukát veszi igénybe, és az ingatlantulajdonosok száma nem változik, a működte-
tés költsége  ugyanannyi marad, a szolgáltató  szállítóeszközei ez esetben is végigmennek az útvonalon. 
Ennek az lesz a következménye, hogy megemelkedik a díj.  Ez az állandó lakosságnak és a nyaralóknak is 
magasabb  díjat jelent.  
Magyarországon nem áll olyan technikai rendszer rendelkezésre, amellyel korrekt elszámolást lehetne vé-
gezni, az elszállított szemét mennyiségét illetően, amikor a ténylegesen mért mennyiség után fizetnének 
az emberek. 
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Nagy  Ferenc    Egy  balatonrendesi  háztartásban nincs annyi szemét, mint egy városiban, mivel nem 
vásárolnak palackokat, konzerveket. Balatonrendesen az elszállított szemét mennyisége kevesebb, mint 
pl. Tapolcán egy ugyanakkora területrészen, mivel mások a fogyasztási szokások és más az életmód. 

Szőke Csabáné  Probléma azzal van, hogy az elszállított szemét mennyisége a díjjal nincs arányban. A vi-
déki életmód nagyban eltér a várositól. A vidéki ember akinek van udvara, van állata minimális szemetet 
termel. Nem konzervdobozokból él. A zöldséghulladékot az állatokkal meg lehet etetni, a többi komposz-
tálásra kerül.  
 A díjtételek nagyon magasok. Nem érti, mivel itt már annyi minden elhangzott. Van az önkormányzat, 
akkor a szállító cégek, van a hulladéklerakó, úgy érzi, hogy ez három különböző dolog, amiből mindenki 
nyereséget akar. Az önkormányzatok a tulajdonosok, van az üzemeltető aki szintén nyereséget akar és 
van a szállító, aki szintén nyereséget akar. 

Czaun János elnök    158 önkormányzat döntött úgy, hogy együtt képzeli el a hulladékkezelés problémá-
ját.  
Ez 2004.-ben volt, ez a konzorcium 2006-ban átalakult társulássá. Ezek az önkormányzatok társulás for-
májában vannak együtt. Ez a társulás a kedvezményezett, ez kapta a pénzt az EU-tól és a Magyar Állam-
tól. Ez a társulás így pl. Balatonrendes is bele tette a maga önrészét és építette fel a 7 milliárd forint érté-
kű vagyont. Ennek a vagyonnak a társulás a tulajdonosa, így Balatonrendes is 0,98  %-ban. A társulásnak 
vagy egy elnöksége, amely a döntést hozza ez az öt nagyváros, Pápa, Tapolca, Veszprém, Balatonfüred, 
Sümeg.  A legnagyobb  Veszprém , aki a gesztor szerepet is vállalta. A társulás nem képes arra, hogy üze-
meltesse,  kellett  keresni  egy céget,  aki  tudja  üzemeltetni.  Megpályáztatták  és  elnyerte  a konzorcium, 
amely a jelenleg is üzemeltető szolgáltató cégek együttese. 
Az önkormányzatok tagjai a társulásnak, súlyuknál fogva beleszólásuk van,  Balatonrendesnek  0.98 %-
ban.  
Minden önkormányzatot fontosnak tartanak, azért van itt, hogy elmondják, hogy miért szükséges ennek a 
bevezetése. Lehet gondolkodni helyi népszavazásban, lehet gondolkodni, hogy  nem fogadják el a díjtéte-
leket, akkor hová viszik a szemetet. Erről a területről, csak Királyszentistvánra lehet vinni, egyszerűen 
nincs más lehetősége az önkormányzatoknak. 

Takács Ferenc polgármester  Az önkormányzat a közszolgáltatási rendeletét még nem alkotta meg, addíg 
a jelenleg érvényben lévő rendelet és a szolgáltató díj által megadott díj közötti különbözetet az önkor-
mányzatnak kell fizetni.
Az önkormányzat nehéz helyzete miatt nem tudja vállalni, ha májusban hozzák meg a rendeletet, akkor 
még májusban az önkormányzat fizeti. Azt a megoldást választották, hogy a szolgáltató számlázzon, mi-
vel a harcot nem akarják vállalni, amit ez jelent, a lakosság tiltakozni fog. A számlázáshoz újabb alkalma-
zott kellene, eszköz szükséges és ez újabb költség, a postaköltség is nagyon magas.  
 
Miután a lakosság részéről több kérdés nem merült fel, a közmeghallgatást   21.20  órakor bezárja.  

k.m.f. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 
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