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TÁJÉKOZTATÓ
A BALATONBOGLÁR VÁROS TERÜLETÉN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tisztelt Képviselő Testület!

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. 2014. január 1-től látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói
feladatokat Balatonboglár városban a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 21. alcímének rendelkezései szabályozzák a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának kereteit. E rendelkezések szerint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egytényezős vagy kéttényezős díjként, egyéves
díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell
meghatározni. Jelenleg a Kormány rezsicsökkentő intézkedéseinek megfelelően a Ht. 91. §-ban
meghatározott átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni, amely rögzíti a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.
A Ht. hatálybalépésekor a közszolgáltatási díjat meghatározó miniszteri rendelet megalkotásáig tartó
átmeneti időszakban a közszolgáltató számára legfeljebb a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó
díjnál 4,2 százalékkal megemelt mértékű díj alkalmazását tette lehetővé.
A Kormány rezsicsökkentő intézkedéseinek megfelelően a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: rezsitörvény) rendelkezései alapján az említett átmeneti
időszakban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjára vonatkozó szabályozás nem természetes
személyek esetében változatlan maradt, természetes személyek esetében azonban a közszolgáltató a
rezsitörvény hatálybalépésével már csak a 2012. április 14. napján érvényes díj legfeljebb 4,2
százalékkal megemelt összegének 90 százalékát meg nem haladó mértékű díjat alkalmazhat.
A fentiekben leírtak szerint meghatározott díjtól eltérő díjat csak a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal javaslata alapján az illetékes miniszter állapíthat meg. A
díjmegállapításhoz a közszolgáltatónak adtaszolgáltatási kötelezettsége van, melyet a társaságunk

határidőben teljesített. A Kormányzat szándéka a rezsicsökkentés fenntartása, ezért várhatóan a
2016. évre a miniszter nem fog megemelt ürítési díjat meghatározni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 2016. január 1-től alkalmazandó 7. § (1a)-(1c) bekezdéseinek rendelkezései szerint a
közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a
természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának
lehetőségét biztosítja, melynek űrmértéke a 80 litert nem haladja meg. A lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan
gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja
meg. A 60 literes gyűjtőedény használatra az ingatlanhasználó csak abban az esetben jogosult, ha a
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja annak tényét,
hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. A közszolgáltató által felajánlott mindkét
gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg a 60, illetve 80 literes űrmértéket, ha a
közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott
ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az
ürítéskor elektronikus úton rögzíti. A 385/2014. (XII. 31.) kormányrendelet rendelkezéseit a helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendeleten is át kell vezetni.

Balatonboglár város közszolgáltatásának a költségét és bevételét a 2014. évben és 2015. I. félévben
az alábbi táblázat tartalmazza:
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* A 2015.1-6.havi bevétel és költség nem tekinthető az éves bevétel és költség 50 %-nak, mivel a szezonális szolgáltatás
miatt a költségek sem azonos ütemben merülnek fel, továbbá az üdülő ing. tulajdonosok által nem számlázható többlet
szolgáltatás költsége a 2. félévben jelentkezik.

A Ht. 47.§ (4) bekezdése, mely az üdülőkre vonatkozó díjat az éves díj 50 %-ában maximalizálja,
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az üdülő ingatlan tulajdonosok olyan többlet szolgáltatást vehettekvehetnek igénybe, melynek díját a számlában nem érvényesíthetjük.

Balatonbogláron az

önkormányzat rendelete szerint az üdülő ingatlan tulajdonosok a 2015. évben 55 járatnapon vehetik
igénybe a szolgáltatást, ezzel szemben csak 38 járatnapot számlázhattunk ki.
A Ht 2014. január 1-től érvényes rendelkezései többlet költséget (6.000 Ft/tonna lerakási járulék) és
bevétel csökkenést (10 %-os rezsicsökkentés a lakosság részére, a vállalkozások és intézmények
részére lakossági díjon történő szolgáltatás, üdülő ingatlanok díjkorlátja, szüneteltetés lehetősége)
okoznak, mindegyik változás negatívan hat a közszolgáltatási tevékenység eredményére. A
lerakóban elhelyezett hulladék után fizetendő lerakási járulékot a kezelési díj tartalmazza, ezt a
többletköltséget is a lecsökkent árbevételből kell kigazdálkodnia a közszolgáltatónak.
A 2015. évben a ráfordítások között jelentős tételt fog év végén jelenteni a vevőkövetelés
értékvesztése is, ami a 2014. évben még nem került elszámolásra.
2015. 09.30-án összesen 75.197 eFt, ebből a balatonboglári ingatlanhasználókkal szemben 5.096 eFt
lejárt esedékességű vevőkövetelést tartunk nyilván. A számok társaságunk legfőbb problémáját
mutatják, a jelentős összegű vevői kintlévőséget. A díjtartozás csökkentése érdekében ügyvédi
felszólító levelet küldtünk ki – ennek hatására összesen 20.881 eFt tőketartozás került kifizetésre. A
10 eFt feletti tartozással rendelkező ügyfelek esetében kezdeményezzük a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál a végrehajtási eljárást. Az eljárás megkezdésének feltétele a hátralékkal rendelkező
ügyfelek természetes azonosító adatainak a megléte, de sajnos az AVE Zöldfok Zrt. által átadott lista
ezt nem tartalmazta. Az adatok megadásához kéréssel fordultunk a települési önkormányzatokhoz,
mert a járási hivatalokban sajnos csak jelentős díj ellenében tudnánk ezt megkérni. Kérjük,
szíveskedjenek munkánkat ebben segíteni.
Az alábbi táblázat tartalmazza a város területéről a 2014. évben és 2015. 1-9 hónapban begyűjtött
hulladék mennyiségét:
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Összesen

2014. március 1-től bevezettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést papír, műanyag,
csomagolási fém és italosdoboz (tetrapack) hulladék típusokra. A szezonon kívül havi 1 alkalommal,
a szezonban pedig kéthetente történik a gyűjtés. A gyűjtőszigetek felszámolás miatti kezdeti negatív
vélemények és panaszok ellenére elfogadta a lakosság a változást és már sokan élnek a házhozmenő
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével. 2014. júliustól kibővítettük a szelektív gyűjtést az
üveghulladékkal is, melyet külön gyűjtőzsákban kell gyűjteni és a szállítás is külön járatnapon
történik.
Február 13-tól december 4-ig kéthetente végezzük a zöldhulladék szállítást a településen. Jelenleg
mennyiségi korlátozás nélkül, minden – a helyi rendeletben leírtaknak megfelelően – kihelyezett
zöldhulladékot elszállítunk. A tavaszi és az őszi hónapokban az elszállított falevél, faág és nyesedék
mennyisége jóval meghaladja a kommunális hulladék mennyiségét, ezért nagyobb járműkapacitást is
igényelt. A zöldhulladékot a KETÉH Kft keszthelyi telepére szállítjuk kezelésre, de a júniustól
szeptemberig sajnos nem tudták fogadni, ezért magasabb kezelési költséggel a kaposmérői és a
marcali lerakóba tudtuk csak elhelyezni.
A kevert települési és a lomhulladék hulladék kezelése, ártalmatlanítása a CWS Invest Kft által
üzemeltetett kaposmérői hulladéklerakóban történik. A lomtalanítást 2015. május hónapban
végeztük, melynek során 119,86 tonna hulladékot szállítottunk el a lerakóba.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is május 15-től augusztus 31-ig a polgármesteri hivatal épületében
csütörtöki napokon kihelyezett ügyfélszolgálatot biztosítottunk a lakossági és vállalkozói ügyfeleink
részére, melyet sokan igénybe is vettek. Ezúton is megköszönjük a Polgármester Úrnak, hogy
biztosította ehhez a feltételeket a hivatal épületében.

A közszolgáltatást az elmúlt közel két évben a rendelkezésünkre álló eszközökkel, panasz szegényen
elláttuk. Törekszünk a szolgáltatás színvonalának folyamatos javítására, a minőségi jegyek
erősítésére (pontosság, csendesség, udvariasság, ügyfélszolgálat, panaszkezelés). Lehetőségeinket
behatárolják a jelenleg rendelkezésünkre álló eszközök és elhelyezési körülmények.

A Délnyugat

Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által KEOP pályázat keretén belül beszerzésre kerülő
eszközparkot 2016. januártól várhatóan üzemeltetésre átveszi társaságunk, ez a szolgáltatás
színvonalának emeléséhez jelentős mértékben hozzá fog járulni.
Lengyeltóti, 2015.10.16.
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