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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. május 30-i testületi ülésen a 220/2011.(V.30.) határozat 4. pontjában felkérte
a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az 50 kg/év/ingatlan mennyiséget meghaladó mennyiségű lom hulladékudvarban történő elhelyezésének díját az ÖKO-DOMBÓ
Kft. ügyvezetőjével dolgoztassa ki, és a javaslatot a júniusi rendes képviselő-testületi
ülésre terjessze elő.
Ügyvezető Úr a megkeresésre elmondta, hogy a díjat nettó 38 Ft/kg + ÁFA áron javasolja meghatározni. Az összeg számításánál figyelembe vette, hogy a 2011. évben a
mai napig megközelítőleg 58.700 kg lom került elszállításra, melynek költsége megközelítőleg nettó 2 millió forint. Ez az ár tartalmazza a szállítási és ártalmatlanítási
költségeket. Megjegyzem, hogy ez időszak alatt megtartásra került a tavaszi lim-lom
akció is, melynek keretében közel ugyan ennyi lom került elszállításra a lakosságtól,
tehát az akció során begyűjtött lom mennyisége a feni 58.700 kg mennyiségen túli
mennyiség!
A lommal kapcsolatos további kérdéskörökre azonban az Ügyvezető Úr nem tudott
megfelelő válaszokat adni, mert a szolgáltatás ezen részeit érintő feltételek nem adottak. A lezáratlan és megnyugtatóan meg nem válaszolható kérdések a következőek:
- A beérkező lom hulladék mérése, nyilvántartása:
o Ügyvezető Úr elmondta, hogy a mérés és nyilvántartás a jelenlegi módszerekkel tovább folytatható, azonban a mérésre használatos max. 300
kilogramm tömegig mérő digitális mérlegük zárt helyen tartása miatt a
beszállított lom nem lehet „túlméretes”, vagyis nem lehet nagyobb, mint
a konténer ajtaja, hiszen a méréshez azt oda be kell vinni. Ebben az esetben külön beruházás nélkül a mérés korlátozottan oldható meg.
o Az ingatlanonként beszállított lom hiteles, archiválható, követhető nyilvántartásának megoldása is kérdéses a jelenlegi hulladékudvar infrastruktúráját illetően.
- Számlázási rendszer, díjszedés kérdése:
o A hulladékudvaron történő díjszedést és számlázást nem tudja biztosítani a Szolgáltató, így Ügyvezető Úr javaslata az, hogy a lom befogadása
helyet, inkább a döntéshozók támogassák az évi két alkalommal történő
lomtalanítást, így a lom befogadását ki lehetne iktatni a hulladékudvar
feladatköréből. Az Ügyvezető Úr véleménye szerint az évi két alkalommal történő lomtalanítás csökkenthetné a hulladékudvar működési költségeit – hiszen a most „szűrhetetlen”, nem dombóvári származású lom
hulladékudvarba történő behozatala megszűnne –, továbbá a lakosságnál
keletkező felesleges hulladék is félévente elszállításra kerülne.
A hulladékudvar üzemeltetése önként vállalt feladatunk. Emellett azonban fontos
hangsúlyozni, hogy a lom elhelyezése kapcsán a hulladékudvar átvételi szerepének
megszűnése esetén a lakosság még mindig igénybe veheti a konténeres lomszállítási
szolgáltatást annyi változással, hogy ebben az esetben az Önkormányzat helyett a hulladék termelője finanszírozza a hulladék gyűjtését és ártalmatlanítását.
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Mint láthatjuk, a hulladékudvarba eddig beszállításra került 58.700 kg lom kapcsán
keletkezett nettó 2 millió Ft-os költség mellett csak a „lom” esetében ez idáig plusz 2
millió forint kiadása volt az Önkormányzatnak a „házhozmenő lomtalanítás” miatt.
Az esetlegesen bevezetésre kerülő lom-díjtétel megjelenésének több fontos célja lehetne, hiszen egyrészről bevételi forrást/kompenzációt jelenthetne az Önkormányzat/Szolgáltató számára a magas költségek fedezésére, másrészt egyfajta „kézifék”
szerepet eredményezhetne, hiszen jobban meggondolja a lakosság, hogy mit is tekint
lomnak.
A hulladékudvar üzemeltetésére megkötött szerződésben rögzített díjak között szerepelnek átalánydíjak, amelyek a hulladékudvar általános üzemeltetésével függnek öszsze, továbbá találhatóak benne konkrét mennyiségekre (konténerürítésekre) vonatkozó
egységárak is. A lom kapcsán díjkötelessé vált szolgáltatás miatt a szerződésben rögzített egységárak alapján rögzített ürítési díjak és a hulladéktermelő beszállítók által fizetett nettó 38 Ft/kg + ÁFA díjak között olyan párhuzamot és elszámolást kellene végezni, amely alapján nem kerülne két helyről finanszírozottá a szolgáltatás ezen része.
Tekintve az elmúlt időszak települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos döntések tartalmát, a 2011. év második felének nagy feladata a kötelező és önként vállalt
feladatok és azok ellátására vonatkozó szabályozások, intézkedések összhangba hozása. Erre – jelen pillanatban – két lehetséges alternatívát ismertetek:
Az első esetben a helyi hulladékgazdálkodási tevékenységeket kell összehangolni. Ezalatt értem azt, hogy a hulladékudvar őrzés és üzemeltetés, a szelektív- és zöldhulladék gyűjtés tárgyú szerződéseinket egységes keretbe kell foglalni. Ebből következően
a különböző szolgáltatások egy nagyobb felügyeletet kapnának, így a szolgáltatás
színvonala is javulna. Természetesen fontos többször hangsúlyozni, hogy ezek a szolgáltatások önként vállalt feladatok. A fenntartásuk és továbbüzemeltetésük érdekében
be kell vonni a „haszonélvező” helyi lakosságot is. Ez abban merül ki, hogy a különböző szolgáltatások éves díjait a Közszolgáltató, az éves közszolgáltatási díj javaslatában beleszámítja. Vagyis a hulladékudvar üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés
összköltsége bekerül az éves közszolgáltatási díjba és ettől kezdve, mind a hulladékudvar igénybevétele, mind pedig a szelektív- és zöldhulladék szállítása „kvázi” díjtalan lenne.
A második eset már nem ennyire kedvező. Itt el kell gondolkodni azon, hogy ezeket a
többletszolgáltatásokat az önkormányzat, tekintettel a pénzügyi helyzetére, „elveti”,
annak díját közvetlenül a hulladék termelőjére hárítja (fizetős szolgáltatást alakít ki).
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a korábbi döntésében határozott arról, hogy
bevezeti az 50 kg feletti lom mennyiség utáni díjfizetést a hulladékudvarban, ezért az
Öko-Dombó Kft. Ügyvezetőjének az észrevételeit javaslom figyelmen kívül hagyni. A
javasolt díjtételt a hulladékudvar üzemeltetési szerződésében szükséges rögzíti, így a
2011. évben, a 2011. december 31-ig képződő bevételről az üzemeltető és az Önkormányzat közötti elszámolás az utolsó havi számlában történhet.
Amennyiben az Ügyvezető Úr által tett észrevételeket figyelembe veszik (tehát a lom
beszállítása kapcsán a díjkötelességet elvetik, illetve a hulladékudvaron a lom befogadását megszüntetve évenkénti kétszeri városi lomtalanítás mellett döntenek), ismét
szükséges a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló
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önkormányzati rendelet módosítása, a korábban meghozott testületi határozatok módosítása.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a hulladékudvarba
beszállított lom befogadási költségének meghatározása kapcsán tett javaslatról szóló
tájékoztatást. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 38
Ft/kg díjtétel összegét az 50 kg / év / ingatlan mennyiség feletti lom hulladékudvarba
történő beszállítás esetén.
Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó, hulladékudvar üzemeltetésére megkötött
szerződés módosításának aláírására.
Határidő: a szerződés módosítására 2011. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. június 20.
Szabó Loránd
Polgármester
Melléklet:
1. számú melléklet – Öko-Dombó Kft. levele
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