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PROBIO ZRT
Balatonfüred

Előterjesztés
a Képviselő.testület 2008. decemberi ülésére

Tá{ev: 2009. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja

Tisztelt Képvi selo-testület !

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény a|apján a települési
önkormányzat képviselő.testülete önkormányzati rendeletben á||apítja meg a
hulladékszállítási közszo|gá|tatással kapcsolatbal az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési
kötelezetts éget, az a|ka|mazható díj legmagasabb mértékét, me gfi zetésének rendj ét.

Javaslat a hulladékszállítás 2009. évi díitételeinek meeállapítására

A hulladékszá||ítási és ártalmatlanítási közszo|gáItatási díj elemeit a 2000, évi XLIII.
Törvény szabáIyozza, e7en díj meghatározásénak általános szabá|yait pedig a települési
hulladékkezelési kozszolgá|tatási díj megállapításának részletes szakmai szabá|yairől szóló
6412008. számu Kormányrendelet írja le.

A ttirvény 25. paragrafusa és a kormányrendelet 3. paragrafusa meghatározza, hogy
cégün}crek a dij számításáná| pontosan milyen elemeket kell figyelembe venni (szállítás,
begyííjtés, ártalmat|anítás költségei, a hulladéklerakó üzemeltetési költsége, a hulladéklerakás
költsége, a hulladéklerakó bezárástnak. rekultivációjrának, utógondozásának és 30 évig
történo monitorozásának kö|tsége. stb').

A jövő évben alapvető vá|tozás fog bekövetkezni a hulladékszállitási
tevékenységünkben' A vá|tozás oka a fiiredi lerakónk bezfuása, amely ténynek inkább a
környezetvédelmi vonzata az érdekes. Ezzel eg}'ütt ug'vanis áttérünk egy sokkal korszerűbb.
k<irn}iezetvédelmi szempontból magasabb színvonalú hulladék-ártalmatlanításra. A mi
lerakónk nem volt szigetelve' míg akár a veszprémi, akrír a később használandó
királyszentistváni lerakó is korszerű műszaki védelemme| van/|esz ellátva' Ezeknek a
kialakításánál ugyanis a jelenlegi jogszabá|yoknak megfelelő ásvanyi anyag és műanyag
fóliás szigetelés, dréncsövezés ill. csurgalékvíz gyújtés és figyelőrendszer kiépítése történt
meg többek között.
Ennek természetesen ára van, amit innentől kezdve sajnos érvényesíteni kell az árunkban, és
meg kell fizeÍni a szo|'gá|tatásainkat igénybe vevőknek. Ez sohasem könnyű, de hozzánk
hasónlóan az országban több tucat műszaki védelem nélküli lerakó fogbezérni 2009-ben. Így
más településeken is jelentős áremelések várhatók.

A fent leírtak figyelembevételével a2009. évre szóló áremelési javaslatunk 15%.
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A 2009. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj kalkulációja alapvetően két elemből
tevődik össze:

1. A balatonftiredi hulladéklerakó bezárásáből adódó plusz költségek:
Az 2009. évi arképzést döntően meghatározza az a tény, hogy a Közép-Dunántúli
Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a PRoBIo Zrt.
részéte kiadott, 1540812007 számű egységes környezethaszná|ati engedély utóbbi
módosításában foglaltak szerint, a Balatonfliredi Aszófoi úti hulladéklerakó 2009. július
15-ig üzemeltethető. A hulladéklerakó rekultivációja is szerepe| az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési onkormányzati Társulás területén
benyújtott mintegy 30 települési szilárdhulladék lerakó térségi rekultivációs
programjában' pá|yázatában, A társulás által felosztott önrészeket a szolgáltatási
területünkön. íg}' az onök településére jutóan is Társaságunk átvállalta. Az Eszak-
Balatoni térség ISPA pá|yázaÍának megvalósulása csúszásban van' a Királyszentistvánra
tervezett regionális hulladéklerakó nem kerül a megfelelő időpontban átadásra. F'zen
okból kifolyólag átmeneti megoldásként 2009, július 15-től a műktjdési területünkön
begyűjtött hulladéknak a Veszprémi Kozúzemi Szolgáltatő ZÍt. hulladéklerakó telepén
történő elhelyezésének lehetősége merült fel. Ez ügyben a VKSZ ZP*T Igazgatósága
meghozta a befogadásról szóló döntést. A szá||itási útvonal meghosszabbodásából
adódóan ez jelentős többletköltséget jelent majd Társaságunknak a lerakási díj mellett
(3.600 Ft+AFA/tonna). Ebből adódóan a megnövekedő gépkocsi futás miatti izemanyag
költség, karbantartás, valamint a megnövekedett ürítési munkaidőigény miatt I járat
szemé|yzetének személyi jellegű kifizetése is a költségek növekedését okozza.
Avá|tozás miatt szükségessé válrt a begyűjtési és szállítási engedélyünk módosítása, mely
szintén pluszköltséget jelent. Költségmegtakarítást jelent viszont a fiiredi lerakó bezárása,
melyet szintén kalkuláltunk.

2. A többi, váItozat|anul megmaradó költségünk ',normális'' növekedése. Itt 5%-os növekedést
prognosztizálunk kellő onmérséklettel' hiszen a 2008-ban regisztrá|t infláció 6,4Yo korú|
viírható' azaz enné| magasabb.

mértékű növekedéséve|. Az izemanyagár a jelenlegi gazdasági he|yzetben infláció
feletti emelkedése is előfordulhat.

van szükség' mert a kisebb gyújtőjáÍműveink veszprémi ürítése helyett racionálisabb
és olcsóbb is e mesoldás.

ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjríra behajtható koztartozás. A
kintlévőségeink sajnálatos módon évről évre folyamatosan növekednek. Az
önkormányzatok részéte - a törvény előírásainak megfelelően - évente 4 alkalommal
átadjuk aÁrtozők listáját. Az összes tartozásnak csupán elenyésző hányada kerül csak
ily módon j őváírásra.

Általánosan igaz, hogy a külonböző költségnövekedések - a hulladéktörvényből adódó
többletfeladatok - egyértelműen indoko|1ák ezt az áreme|ést.
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Visszatérően sikeresnek bizon1u|t a nyaralóközönség részére bevezetett vá|aszthatő
jellegű emblémás. zsákos hulladékszá||itás. A szabvány hulladéktároló edény haszná|ata
helyett/mellett zsákokat tartalmaző egységcsomag megvásárlását tettük lehetővé. Az
egységcsomag a szerződésben rögzített űrtartalomnak megfelelő méretű, PRoBIo
emblémával ellátott zsákokat tarta|maz, a szá||ítási alkalmaknak megfelelo darabszámban.
Ennek dija a normál nyaralókra vonatkozó szál|ítási díj 2008. éves mértéke + 60 Ft/db-szor a
mindenkori nyaralóingatlanoknál a rendelkezésre állás éves alkalmainak száma. F'z a mődszet
ügyfeleinknek kényelmesebb megoldást jelent, ráadásul az egyszerÍe kihelyezett és megtöltott
zsákok számát illetően is rugalmasak vagyunk, tehát akár ttjbbet is elszállítunk. Az
igénybevétel folyamatosan nő' az egységcsomagos megoldás közkedveltté vá|t.
Ügyfeleink körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend a többlethulladék elhelyezésére és
e|szá||itására szolgá|o egyedi hulladékgyújto zsékok megvásárlásának lehetősége, melynek
ár a az elő á1l ítás' száI|ítás é s ártalmatlanítás kö ltsé gét is tarta|mazza.

Társaságunk Ügyfelei jelenleg váIaszthaÍ.ő hulladékmennyiségre köthetnek szerződést.
Sajnos a lakosságjelentős része ezt úgy veszi igénybe' hogy 1 10 literes edényére 50' vagy 80
literes szerződést köt, viszont az edény á|ta|ában tele van. Ebből adódóan több alkalommal
probléma volt tarsaságunk és ügyfeleink között. 2009. július 15-ét követóen az idegen'
veszprémi hulladéklerakóra beszállított hulladék után lerakási díjat kell majd fizetnünk, ezért
nagy jelentősége van a szerződött hulladékmennyiségek összességénél esetlegesen nagyobb
mértékű beszállításnak. A problér[a megoldása végett ké{ük' hogy amennyiben az e|őző
évben métr ezze| kapcsolatban megfogalmazott kéréstinknek nem tettek eleget' aZ
önkormányzat környezetvédelmi rendeletében/a hulladékszállítással kapcsolatos
kozszo|gá|tatásról szóló rendeletben (a balatonfiiredi rendelethez hasonlóan) feltétlenül
szerepeltetni szíveskedjenek, hogy az íngat|antulajdonos a vá|asztott hulladékmennyiségnek
megfelelő hulladékgyűjtő tartá|y hasznáIatára köteles. Aki jelenleg nem a szerződött
mennyiségnek megfelelő edénnyel rendelkezik, annak be kell szereznie azt. Az ene
megállapítotthatáridő 2009.január 1, de legkésőbb 2009. június 30-ig minden ügyfélnek a
szerződésben szereplo hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt kell
haszná|nia. A fenti időpont után Társaságunk kizárő|ag a szerzódésnek megfelelő térfogatú
edények tartalmát száL|itja e|. Az edények Balatonfureden, a Fürdo u. 20. szám alatti
telephelyünkön beszere zhetők korrekt aron.

Kérjük, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati környezetvédelmi rendeletet felülvizsgálni,
és a következő megáI|apításokat, azokhiánya esetén szerepeltetni szíveskedjenek benne:

pedig évente 2 alkalommal' június és október hónapban köteles akozszo|gáItatő á|tal
kibo c sátott szám|ábarl szereplő határidőben kie gyenlíteni.

aflzetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámításiíra jogosult.

szabványos, a szerződött hulladékmennviségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő
edényt (kuka) saj át költsé gen be szer ezni, haszná|ni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagsait, hogy az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyni
szíveskedjenek.

Balatonfiired. 2008. december 01.
Somogyi Lász|ő
Yezérigazgatő
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2009' évi hulladék díj kalku!áció

Megnevezés
2008. tény 1-9

hó
2009. évi terv

KÖzvetlen anyag. és anyagje||.
költséoek 19 300 22803
Ktzvetlen bérkÖ|tség és személyi
ie||. eqvéb kö|tséqek 20 154 22209
Ktzvet|en bérktltséq iáru|ékai 5 884 6 468

Hu||adék|erakó Üzeme|tetési és
Ierakás kt|tséqei 21 582 13 446

Létesítménye, eszközök' gépek'
berendezések amortizációia 12725 16 338

Karbantartási' íenntartási költséqek 4 445 6 450

Eovéb közvet|en kÖ|tséqek I 505 23 546
KoZVETLEN KöLTSÉGEK
összeseH 92 595 111 260

Üzemi általános kt|tséq B 695 9 043
Vá|la|ati á|ta|ános kÖ|tséq 7 682 7 989
Eovéb ráfordítások 19 090 20 044
Áttami és önkormánvzati adók 4 080 5 284

!,!

. , f :  I 2146 ,,r : 1 509

TEtJÉs J ",,,, 43:4288, rir^";., "' 155,121

+ Rekultíváció+utógondozási
költséo 2706 3 000
- Á|lami és Önkormányzati
támooatások n 0
- Hasznosítási bevéte|ek 3 005 3 800
KozszoLcÁlrnrÁs
oí.lgevÉreLe 133 989 154 321
Kezelt hu||adékmennviséq (m3) 55 000 55 000
Számított nettó ár (FUm3) 2 436 2 806
Bruttó ár (FUm3) 2923 3 367
Változás az e|őző évhez képest 115.17o/o


