ELŐTERJESZTÉS
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére
2021. évi települési lomtalanítás
Készítette: Dr. Gajár István jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Kehidakustány Község Önkormányzata a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Zrt-vel áll szerződéses jogviszonyban a települési szilárd hulladék
közszolgáltatások körében történő elszállítása tárgyában.
A 2021. évi települési lomtalanítás elvégzésére, a lomtalanítás lehetséges megoldásaira vonatkozóan
az Önkormányzat tájékoztatást kért és kapott a szolgáltatótól, mely tájékoztatás a jelen előterjesztés
1. sz. mellékletét képezi.
Amint az a mellékletből kiderül,
-

a súlykorlátos 2*30 m3 mennyiségű lom elszállítása a szolgáltatási szerződésben benne foglalt
szolgáltatás,
míg a súlykorlát nélküli, fizetős lomtalanítás jelentős kiadással járna az Önkormányzat számára,
melyet az egyéb ellátandó önkormányzati feladatok és a már vállalt kötelezettségek mellett az
Önkormányzat 2021. évben a költségvetési-gazdálkodási korlátokra tekintettel nem tud
felvállani.

Mindezek alapján a súlykorlátos, 2*30 m3 mennyiségű lomelszállítás megrendelése észszerű, melynek
a javasolt időpontja: 2021. október 8. napja.
A szolgáltatás megrendelésére a jelen előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt megrendelő irat
szolgál.
Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat meghozatalára:

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (… . ...) számú Kt. határozata
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2021. évi lomtalanítást súlykorláttal rendelkező, csak lom hulladék elszállítására
vonatkozó konténeres szállítással biztosítja a községben, 2*30 m3 mennyiségben,
a lomtalanítás időpontjaként 2021. október 8. napját tűzi ki,
és felhatalmazza a polgármestert a megrendelés fentiek szerinti aláírására, valamint
felkéri a lebonyolítás szolgáltatóval történő egyeztetésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Lázár István polgármester
Kehidakustány, 2021. szeptember 13.

Lázár István s.k.
polgármester

ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.
Székhely: 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz.,
Tel: 92/707-510, Fax: 92/707-511.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Tel/Fax.: 92/695-775. e-mail: titkarsag@zalaispa.hu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Önkormányzat!
A lomtalanítás kapcsán érkezett megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adjuk.
1. Díjtalan lomtalanítást az alábbi feltételekkel biztosítja társaságunk:
A lomtalanítás során csak nagy darabos hulladék kerül elszállításra.
A lomtalanítás során elszállítható hulladékok az alábbiak:
•
•
•
•
•
•

bútor, berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas)
hordó
kerti garnitúra
szőnyeg
nagyobb játék
évi egyszer maximum 4 db / porta gumiabroncs

Maximum 10 kg/fő súlyban kerül lom hulladék elszállításra. A lomtalanítást konténeres
formában végezzük el, a megállapított súlynak megfelelő konténer(ek) kerülnek kihelyezésre
a településen ( ennek helyszíne Önökkel előre egyeztetésre kerül). Értelemszerűen
lomtalanítást csak díjfizető ügyfelek részére végzünk.
Lomtalanítás során a konténerbe az alábbi hulladékok nem helyezhetőek el:
- háztartásokban naponta képződő hulladék (kommunális hulladék (gyűjtőedényben
elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
- ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladék
gazdálkodószervezetek által kihelyezett hulladék
- veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala,
akkumulátor, stb.)
- építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablaküveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot,
lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)
- elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
- autóbontási hulladék, gépjárműroncs
- ruhanemű
- zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
- állattetem
- szénpor, hamu, föld
- elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladék
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahogy a fenti felsorolás is tartalmazza gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék nem
szállítható el, így az önkormányzatnál keletkező lom hulladék sem.
Amennyiben a kihelyezett lom hulladékok között a felsorolt hulladékok bármelyike
kihelyezésre kerül, abban az esetben az Önkormányzat felé a teljes lomtalanítás költsége
kiszámlázásra kerül.
A maximum 10 kg/fő súly feletti lom hulladék többlet az Önkormányzat részére szintén
kiszámlázásra kerül.
A lomtalanítást hétköznapon végzi el társaságunk.
2. Fizetős lomtalanítást az alábbi feltételekkel biztosítja társaságunk:
Ebben az esetben társaságunk az alábbi hulladékokat nem szállatja el:
- építési törmelék
- állati tetem
- zöldhulladék
- kommunális hulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)
Minden más zsákban, vagy kötegelt rendezett formában NEM ömlesztve kihelyezett
hulladékot társaságunk elszállít, súlykorlát nélkül, és az elszállítást közvetlenül az ingatlanok
elől végzi el társaságunk.
Ebben az esetben a díjak az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
• behozott súly lerakási díja: zalabéri depónia 2021. évi átvételi díja: 16,40 Ft/kg
• szállítási díj 450 Ft/km+ÁFA
• hétvégi, ünnepnapra eső lomtalanítás plusz költsége 80.000 Ft/nap/gépjármű+ÁFA
A díjfizetős lomtalanítás minimum fizetendő díja 150.000 Ft +ÁFA, függetlenül attól, ha a
behozott súly valamint megtett kilométer alapján ennél alacsonyabb díjfizetés kerülne
megállapításra.
A település részére díjtalanul biztosítható lom hulladék súlya a díj megállapítás során
figyelembe vételre kerül.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ebben az esetben előleg bekérő kerül kiállításra, annak pénzügyi teljesítését követően kerül
csak a lomtalanítás elvégzésre.
Levelünk kézhez vételét követő 8 napon belül várjuk visszajelzésüket, hogy a lomtalanítást
milyen formában kívánják, hogy lebonyolítsuk. Kérjük, hogy a melléklet megrendelő lapon
ezt jelölni szíveskedjen.
Megrendelésük során egy kontakt személy mobil elérhetőségét
szíveskedjenek,hogy a helyszín és az időpont egyeztetésre kerülhessen!

is

megadni

Üdvözlettel:

Bali József
elnök-vezérigazgató
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MEGRENDELŐ

Alulírott …………………… Polgármester ………………. település vonatkozásában ezúton
megrendelem Önöktől az alábbi szolgáltatást:

o Súlykorláttal rendelkező, csak lom hulladék elszállítására vonatkozó konténeres
szállítást kérek.

o Valamennyi hulladék elszállítására vonatkozó, súlykorlát nélküli, házhoz menő

szolgáltatást rendelek meg, a tájékoztatásban megjelölt díjfizetések elfogadása mellett.

Választásukat X-vel kérjük jelölni.
Dátum:

aláírás

