
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
POLGARMBSTBRBTOL

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
~ (66) 491-401, Fax: 491-361
B-mail: fgyphiv(~globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. december 18.-án tartandó ülésére.

Tájékoztató a szilárdhulladék szállítással kapcsolatos teendőkről

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
A mellékelt kérelem alapján javasolom, hogy az idén már több esetben megtárgyalt
önkormányzati támogatás kifizetéséről hozzon döntést a képviselő-testület. Ezt azzal kívánom
ismételten indokolni, hogy jelentős mértékű terhet vettünk át a Lakosságtól, amikor a
közszolgáltatási díj mértékében a megyében a legalacsonyabb szinten tudtunk megállapodni.
A másik szolgáltató által alkalmazott ár lényegesen magasabb volt, így a különbözet
átvállalása egyértelműen a lakossági terhet enyhítette.
A további együttműködés érdekében is indokolt ennek az összegnek a megfizetése, mert ez
hosszú távon megtérül az önkormányzat részére, de nem is emeli a lakossági terhet.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárdhulladék szállítást végző
Nagykunsági Környezetvédelmi kft. részére önkormányzati támogatásként 6,5 millió Ft-ot
fizet meg 2015. évi költségvetése terhére.

Felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy tervezze meg a 2015. évi költségvetésben a támogatás
összegét és azt két részletben az I. negyedévben utalja át.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Bere Károly polgármester

2.
A szilárdhulladék szállítási közbeszerzés pályázati határideje nem zárult le, több érintett
szolgáltatóval tárgyaltunk, de nem mutatnak hajlandóságot a szolgáltatás megpályázására. Igy
vélhetően másik utat is keresnünk kell, hogy a szolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.

Ennek érdekében több megoldás is létezik, ebből a számunkra - Lakosság és önkormányzat -

legelőnyösebbet kívánjuk megvalósítani, amely biztos és folyamatos szolgáltatást feltételez.
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Erről szól az előterjesztés 2. melléklete. Javasolom megfontolásra ezt a megoldási módot,
amely számunkra biztosítja az eredménytelen közbeszerzési eljárás ellenére is a szolgáltatás
további folytatását.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkívánja vásárolni a részére
felajánlott 100 ezer Ft-os üzletrészt, amennyiben Karcag Városi Onkormányzat Képviselő-
testülete taggyűlésen így dönt.

A képviselő-testület kifejezi szándékát továbbá arról, hogy hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói szerződést kíván kötni a nonprofit társasággal 2015. január 1-től 5 éves
időtartamra.

Határidő: 2014. december 30.
Felelős: Bere Károly polgármester

Füzesgyarmat, 2014. december 12.

Bere Károly
polgármester
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Bere Káro~y .

Polgármester Úr részére

~g~: Támogatási kérelem a bevételekkel nem fedezett költségek fedezetére

T~szte~t Po’gármester Úr!

Mint ahogyan azt az elmúlt évben is jeleztük, valamint hivatkozva a 2014. július 14-én kelt
levelemre a jelenlegi szabályozás alapján a szolgáltatási díjak nem fedezik a begyűjtés és
az ártalmatlanítás költségét, azt az adott település önkormányzatának ki kell egészítenie
ahhoz, hogy a szolgáltatás biztonsága és fenntarthatósága megmaradjon.
Erre a kiegészítésre vonatkozóan pályázott a kompenzációra az Önök önkormányzata,
azonban a pályázati támogatás forráshiány miatt elutasításra került.

A közszolgáltató jelenlegi kalkulációi alapján a kért önkormányzati támogatás mértéke a
2014. évre vonatkozóan mintegy 6,5 millió Ft, ez kb. a településről beszállított lerakásra
kerülő hulladékok lerakási járulékával arányos. A közszolgáltatás és a hulladékkezelés
biztonságos fenntartása érdekében a bevételekkel nem fedezett költségek fedezetére
támogatást kérünk az ellátásra kötelezettől, Füzesgyarmat Város Önkormányzatától.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen a támogatási kérelmemet elfogadni!
Kérem, hogy a témát szíveskedjenek átbeszélni, és a fenti támogatás kérdésében kérem
pozitív támogatási döntésük meghozatalát! .

A további részletek egyeztetésére készséggel állok a rendelkezésükre, a további sikeres
együttműködés reményében,

tisztelettel:

Balajti József
. ügyvezető igazgató

Karcag, 2014. december 12.
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lkt.sz.: 544/2014.



Karcag Térségi HuHadékgazdá~kodás~ Közsz&gá~tató Nonprof~t Kft0

(‚ 1) 5300 Karcag, Villamos u. 109. - E-mail: info@ktkkft.hu

KTK 2.
Ikt.sz.: 151/2014.

Bere Károly
Polgármester Ur részére

Tár~y: a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének részbeni értékesítése a
közszolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Htv.),
mely szerint 2014. január 01. napjától hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nonprofit
gazdasági társaság végezhet.

A Htv. alapján hulladékgazdálkodási tevékenységet olyan nonprofit gazdasági társaság végezhet,
amely kizárólag ezen feladat ellátására szakosodott és hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy
hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, az Országos Hulladékgazdálkodási
Ugynökség (OH1J) minősített gazdálkodó szervezetnek ismeri el és osztályba sorolja. A minősítés
feltétele, hogy hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, illetve hulladékgazdálkodási,
közszolgáltatási engedélyhez kötött tevékenységet végezzen a gazdasági társaság.

A Htv. 81. ~ (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedélyt csak am~ak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhat, amelyben az önkormányzat rendelkezik a szavazatok többségével.

A törvény előírásait figyelembe véve a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testiilete a
264/2013 .(XI. 18.) „kt.”sz. határozatában döntött Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. alapításáról, amely 100%-ban a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában van.

A Htv. átmeneti intézkedésként 6 hónapot adott a minősítés megszerzésére, 2014. év júliusától
kizárólag OHÜ minősítéssel rendelkező nonprofit társaság végezheti jogszerűen a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Ez a változás a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. tevékenységében azt eredményezte, hogy
Füzesgyarmaton 2014. december 31-ig láthatja el a társaság a közszolgáltatást. Ezt követően egy a
törvényi feltételeknek megfelelő közszolgáltató céget kell a vonatkozó rendelkezések alapján
közbeszerzés útján kiválasztania a flizesgyarmati önkormányzatnak.

A fentiekkel kapcsolatban a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a közbeszerzés klasszikus
feltételei nem állnak fenn, tekintve, hogy jelenleg szabott közszolgáltatási díj van, és a tervezet szerint
2015. július Ol-től az illetékes miniszter fogja megállapítani az adott településekre vonatkozó díjakat.
Igy tehát felelősen egy közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés az ellenszolgáltatás
mértékének az ismerete nélkül nem vállalható.

A helyzet megoldására javaslom a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-ből üzletrész
megvásárlását Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére. Az üzletrész megvásárlásával



tulajdonosai lesznek a társaságnak, és az ún. „in-house” beszerzéssel szerződhetnek a Saját gazdasági
társaságukkal a közszolgáltatás ellátására. Természetesen csak abban az esetben, ha az
önkormányzatuk illetékességi területén felmerülő, a jogszabály által lehetővé tett bevételekkel nem
fedezhető hulladékgazdálkodási költségeket teij es egészében vállalják.

Az értékesíthető üzletrész minimális értéke nem lehet kevesebb 100.000.- Ft-nál. A Karcag Városi
önkormányzat tulajdonában lévő 3.000.000.-Ft névértékű Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit
Kit üzletrész a Karcag Városi Önkormányzat üzleti vagyonának része értékesíteni a Htv. 81. ~ (1)
bekezdése figyelembe vételével lehet.

A Karcag Városi Önkormányzat Gazdasági Tanácsadó Testülete a témakört megtárgyalta és támogatta
az üzletrészek értékesítését az alábbiak szerint:

- Berekfürdő Községi Önkormányzat részére 100.000. — Ft névértékű üzletrészt
5309 Berek~irdő, Berek tér 15. Képviseli: Molnár János polgármester

- Füzesgyarmat Város Onkormányzata részére 100.000.-Ft névértékű üzletrészt
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Képviseli: Bere Károly polgármester

Az értékesítést követően a tulajdoni részarányok az alábbiak szerint alakulnak:
- Karcag Városi Önkormányzat 2.800.000.-Ft üzletrész 93,3%
- Berekfi~rdő Községi Önkormányzat 100.000.-Ft üzletrész 3,35%
- Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100.000.-Ft üzletrész 3,35%

Összegzés: A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlésen dönt 2014.
december 18-án arról, hogy a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kit. térségi szerepének megőrzése, valamint szolgáltatási területének növelése érdekében
Berekfürdő és Füzesgyarmat önkormányzatai részére felajánlja minimális üzletrész
megvásárlásának a lehetőségét. Ezzel a nevezett települések közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül köthetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződést a nonprofit társasággal.

A fentiek alapján kérem ajavaslat megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

A további részletek egyeztetésére készséggel állok a rendelkezésükre, a további sikeres
együttműködés reményében,

tisztelettel:

Balajti József
ügyvezető Igazgató

Karcag, 2014. december 12.
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