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Tárgy: Tájékoztatás a 2014. évi szelektív hulladékgyűjtésről és hulladékártalmatlanításról

Tisztelt Polgármester ÚrI

Hivatkozva a Cegléd Gesztor Önkormányzat 2013. szeptember 30-án kelt

14/9367/6/2013. iktatószámú levelére, amelyben felmondta a Közszolgáltatási és

vagyonkezelési szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáitatásra vonatkozó részeit,

kezdeményezzük a Gesztor és a helyi közszolgáltató felé a hulladékgyűjtő udvarok átadás /

átvételét. Az egyszerűbb ügyintézés miatt javasoljuk, hogy mindjárt 3 oldalú jegyzőkönyvek

készüljenek, tehát a helyi közszolgáltatókkal közösen történjen meg a váltás.

Mivel a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a ceglédi térségben abegyűjtési és szállítási

tevékenységet sem végzi 2014. február hónaptól, javasoljuk, hogy a térségben üzemelő

tehergépjárművek is kerüljenek át a ténylegesen begyűjtést végző közszolgáltatókhoz.

Természetesen oly módon, hogya Közszolgáttató a tehergépjárműért meghatározott ÉCS-t

és egyéb kötelezettséget a vagyonkezelő erre a célra elkülönített bankszámlájára megfizeti.

Mivel a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. már nem minősül Közszolgáltatónak, napokon

belül elkészíti költségkalkulációját, amelyben külön kimutatásra kerül:

- a vagyonkezelési díj, az eszközök amortizációs költsége

- a hulladéklerakó üzemeltetési költsége, külön kimutatva a rekultivációs költségeket (itt sajnos

ismételten meg kell jegyeznünk, hogy 2009.-2010. évben az un. próbaidőben 130 000 tonna

hulladék deponálása után nem lett megképezve a rekultivációs költség, amit pedig törvény írt

elő)

- válogatócsarnok üzemeltetési költsége.

Az egyszerűbb és igazságosabb elszámolás miatt a közszolgáltatóknak javasoljuk az

eddigi literes elszámolás helyett a tömeg alapú elszámolás alkalmazását - tehát abeszállított

és kezelt hulladék súlya alapján - úgy a depónián, mint a Válogatócsarnokban. 2014. évtől a

helyi Közszolgáltatók lesznek jogosultak az általuk begyűjtött újrahasznosítható hulladékok



értékesítésére és a termékdíj támogatásra is. Ezzel nem csak átláthatóbb viszonyok alakulnak

ki, hanem ami szintén nagyon fontos, a közszolqáltatók érdekelté válnak abban, hogy

növekedjen az újrahasznosítható hulladékok mennyisége. Megítélésünk szerint a rendszer

csak így tartható fenn, így üzemeltethető.

További problémára szeretnénk felhívni az Önök figyelmét. A bevezetésre került

lerakás! illeték a 2014. évben a tavalyi évhez képest a duplájára, 6.000.-Ftltonna összegre

emelkedett. Az illetéket a depóniába kerülő hulladék után kell megfizetni. A tavalyi évi

mennyiség alapján ez az összeg idén kb. 280 rnitlió Ft lesz. (Településenkénti meg bontását

megtalálják a mellékletben.) Az önkormányzatok pályázhatnak kompenzációra, de ezt nem

minden önkormányzat teszi meg. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-nek nincs döntő

befolyása az Önkormányzatokra. hiszen több esetben csak a helyi közszolqáltatón keresztül

valósul meg a kapcsolat.

Egyértelműen megállapítható, hogy ezt az összeget nem lehet kigazdálkodni, vagyis

ha depóniát üzemeltető társaság (legyen az a Hírös Kft, vagy bármely más Kft) ezt az

összeget nem kapja meg, rövid időn belül csődbe mehet. Erről értesíteni kell a

katasztrófavédelmi szerveket, hogy kényszerszolgáltató kijelölésévei legyen biztositva a

szolqáltatás,
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Melléklet:
Kimutatás a válogatócsarnokban kezelt hulladékról
Kimutatás a depóniába szállított hulladékról és a lerakási illetékről.


