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Tisztelt Közgyűlés!

A vonatkozó jogszabályok alapján alkotta meg Debrecen város Közgyűlése a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII.23.) Kr. rendeletét
(továbbiakban: R.), mely rendelet 15.§-a szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az
Önkormányzat a rendelet 4. sz. mellékletében állapítja meg 1 éves díjfizetési időszakra. A
hulladékgazdálkodási törvény 25.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint a közszolgáltató évente
költségelemzést és díjkalkulációt köteles készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat
Jegyzője részére előterjeszteni.
I. A közszolgáltató AKSD. Városgazdálkodási Kft. fenti kötelezettségének eleget tett. A szolgáltatás
2008. évi költségelemzését Debrecen város hulladékgazdálkodásával kapcsolatosan a határozati
javaslat 1. számú mellékletében foglalta össze. A táblázat a 2008. I-IX. hónapi ténylegesen –
főkönyvi számlákkal egyező – realizált költségelemeket foglalja össze. Nyomon követhető a szállítás,
ártalmatlanítás, szelektívgyűjtés és díjbeszedés tényleges ráfordításai.
A számítások alapulvételéhez szükséges alapadatokat a határozati javaslat 3. számú melléklete
tartalmazza.
A tényleges költségek alapján – arányosítással – került megállapításra a 2008. évi várható összes
költség, valamint a 2009. évi szolgáltatás nettó, illetve bruttó díja. A határozati javaslat 2. számú
melléklete ugyancsak tevékenységenként mutatja be a 2009. évre várható költségelemeket.
A 2009. évre tervezett összes költség 1.027.640 eFt összegben prognosztizálható. A szolgáltatás nettó
díja 1.135.543 eFt lesz, áfával növelt bruttó díj 1.362.652 eFt. Figyelembe véve az ürített literszám
2009. évre prognosztizált mennyiségét – mely a tavalyi átlagos literszámhoz képest 0,26%-os
emelkedést mutat - , a fajlagos költség, az 1 literre jutó évi bruttó szolgáltatási díj 3,7111 Ft/liter lesz,
mely ≈ 6,22%-kal magasabb a 2008. évi díjkalkulációban szereplő fajlagos értéktől, mely
3,4936 Ft/liter.
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet hatálybalépésével jelentős mértékben szigorodtak az
üzemeltetők kötelezettségei az utógondozás és a rekultiváció feltételei terén. A rekultivációs eljárást
két lépcsőben kell megvalósítani: az első 10 év alatt folyamatosan kell a rekultivációt végezni, majd
lezárás után 30 évig tartó monitorozást kell megvalósítani. Ez a kötelezettség, valamint a 2007. év
végétől hatósági előírásra bevezetésre kerülő csurgalékvíz tisztítás jelentősen megnövelte a
rekultivációs költségeket.
A szállítás és gyűjtés költsége – a zsákos szemétszállítás bevételével korrigálva - 549.670 eFt lesz
várhatóan. A szállítási tevékenység költsége között a 2008. évi költségvolumen csökkentésre került. A
tevékenységet megvizsgálva az új lomtalanítási rendszer által megvalósított lomtalanítási ciklusok
csökkentésre kerültek. A 13 ciklus helyett 10 ciklusban történik a lombegyűjtés 2009 áprilisától
októberéig. A hatékonyság növelése érdekében a körzetek száma is csökkentésre került, vagyis 14
helyett 13 körzetet alakított ki a szolgáltató.
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A szelektív gyűjtés költsége 2009. évben 56.453 eFt lesz. Ebből a költségvolumenből a szelektív
szigeteken lévő edényzetek szolgáltató által történő pótlása csak korlátozottan valósítható meg a 2009.
évben. A másodnyersanyagok értékesítésének bevétele pozitív költségkorrekció. A költségek
kimutatásában áttért a szolgáltató a bruttó elszámolásra.
A díjbeszedés költségei a tárgyévben várhatóan 96.327 eFt-ra növekednek. A díjbeszedési, behajtási
költségek között szerepel a leírt – adóhatóság által behajthatatlannak minősített - tartozások tétele is.
További költségtételt jelent az ISPA program támogatása által megvalósult új hulladéklerakó telep
bérleti díja, melyet az Önkormányzat tulajdonában lévő telephely használatáért fizet a szolgáltató
társaság.
Valamennyi tevékenység és költségelem összesítése alapján 2009. évben a várható összes költség
1.027.640 eFt lesz.
A számításoknál használt – ürítési gyakoriságnak megfelelő – literszám alakulását az előterjesztés 1.
számú mellékletében szereplő táblázat tartalmazza.
Az 1 literre jutó nettó egységár 3,0926 Ft lesz, a 20 %-os ÁFA felszámítása után a bruttó fajlagos
költség pedig 3,7111 Ft/liter. A társaság a közszolgáltatás bonyolításából várhatóan összesen
1.362.652 eFt összegű bruttó árbevételre tesz szert.
A hivatkozott díjkalkuláció, valamint a 2009. évre prognosztizált, ürített literszám alapján került
megállapításra – a használt edényzet típusokra külön-külön – a szemétszállítás díjtétele.
A díjtételeket a 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet 4. sz. melléklete határozza meg. A konkrét díjtételek
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A számításoknál használt – ürítési gyakoriságnak megfelelő – literszám alakulását a határozati
javaslat 3. számú tájékoztató táblázata tartalmazza. Az ürített literszám éves szinten a kertségekkel
együttesen 367.178.760 liter. Az előző évihez képest történő növekmény (0,26%) egyrészt az
önkormányzat által kibocsátott szabálysértési eljárások következtében a lakosság részéről felvett új
edényzetek, másrészt a szolgáltató kivizsgáló csoportja munkájának értékelhető eredménye.
A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2009. évre kalkulált nettó díjait
összehasonlítva a 2008. évben alkalmazott nettó díjakkal megállapítható, hogy egyrészt az
előzőekben felsorolt költségtényezők, másrészt az ürített literszám növekedésének hatására
összességében átlagosan 6,5 %-os a díjnövekedés. Ennek bemutatására szolgál az előterjesztés 2.
számú táblázata.
II. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002.
(XII. 23.) Kr. rendelet módosítása az alábbi okból is szükségessé vált:
Városunkban egyre nagyobb területen vált, válik szükségessé a hulladékszállítás bevezetése. Azokon a
területeken ahol, az infrastrukturális fejlettség nem teszi lehetővé a „hagyományos” hulladékgyűjtős
szemétszállítást, ott alternatív megoldásként (a megfelelő úthálózat kialakításáig) a zsákos szállítást
támogatjuk.
Az infrastrukturálisan fejletlen területeken a zsákos szállítás során ugyanolyan díjat határoztunk meg a
szükséges két zsák vásárlásával, mint azokon a részeken, ahol a „hagyományos” szállításra van mód,
így nem teszünk különbséget a fogyasztók között.
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III. A Hulladékgazdálkodási törvény változása és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése, valamint ugyanezen tárgyban új Korm. rendelet alkotása miatt rendeletünk
preambulumának, illetve megfelelő szakaszainak módosítása vált szükségessé.
Fentiekre tekintettel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosítására teszek javaslatot.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hulladékgazdálkodási törvény 24. § (2) bekezdésében
foglalt kötelezettségünknek eleget tettünk és az önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú
rendeletének tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a
megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelőségnek véleményezésre megküldtük.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és a rendelet-módosítás elfogadására.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Jegyző és a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2000. évi XLIII. törvény
25. §-a, a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján, valamint a 39/2002. (XII.23.) Kr. rendelet figyelembe vételével
1. elfogadja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 2009. évi hulladékkezelési
közszolgáltatásra vonatkozó – a közszolgáltató javaslata alapján készített –részletes
költségelemzést és díjkalkulációt az 1.,2. és 3. sz. mellékletek szerint.
2. Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés 1. pont szerinti döntéséről a
közszolgáltatót tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2008. november 24.

Dr. Szekeres Antal
jegyző
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