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Tárgy Tájékoztatás a füzesgyarmati hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatban

Tisztelt Polgármester Úr!

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 90. ~. ~S) bekezdése alapján a törveny szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel ás az OHÚ által kiállított minősítő
okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-ig megköti
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági
társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ
által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal - az e
törvény hatálybalépését követően ás az OHÜ által kiállított minősitő okirat birtokában -

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásí szerződést kötött.

A fentiek alapján tájékoztatom Önt. hogy a városukban a jelenlegi közszolgáltató a
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. nem rendelkezik OHO minősítéssel, valamint nem
nonprofit gazdasági társaság. Igy a továbbiakban nem láthatja cl jogszerűen a
füzesgyarmati hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Természetesen a fenti törvény
szintén tartalmaz a közszolgáltatás felmondását követően kötelezést a közszolgáltatás
ellátásra hat hónap időtartamra, tehát a hulladékszállítás zökkenőmenlesen folytatódik
tovább a következő hat hónapban.

A jelenlegi közszolgáltató tulajdonosa (Karcag Városi Önkormányzat) létrehozott egy új
nonprofit szervezetet a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-t, melynek kizárólagos feladata a Karcag ás térségének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásának az ellátása, és minden előírt engedély ás minősítés birtokában van. A
tulajdonos továbbra is nyitott arra, hogy a Karcagon kívüli egyéb területeken is ez a
társaság lássa cl a közszolgáltatói tevékenységet. azonban ez a tevékenység nem
okozhat veszteséget a társaság tevékenységében adott településről begyűjtött és
ártalmatlanitott hulladékok tekintetében. Mint ahogyan azt az elmúlt évben is jeleztük. a
jelenlegi szabályozás alapján kalkulálható díjak nem fedezik a begyüjrés ás az
ártalmatlanitás költségét. azt az adott település önkormányzatának ki kell egészitenie
ahhoz. hogy a szolgáltatás b~ztonsága ás fenntarthatósága megmaradjon
Erre a kiegészítésre vonatkozóan pályázott a kompenzációra az Önök önkormányzata -

mely pályázati anyagot a közszolgáltató állította össze -‚ azonban a kiírt kompenzációs
pályázat a befogadást követően felfüggesztésre került és nem is ismeretes jelenleg. hogy
lesz-e belöle támogatás.



A közszolgáltató jelenlegi kalkulációl alapján a kért önkormányzati támogatás mértéke a
2014. évre vonatkozóan mintegy 6,5 millió Ft. ez kb. a településről beszáilított erakásra
kerülő hulladékok lerakási járulékával arányos. Ha ezt a járulékkal arányos ~árnogatást
tudia vállalni az önkormányzat, akkor abban az esetben a Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit társaság át tudná vállalni a közszolgáttatás
további ellátást, és a jogszerűtlen állapot megszűntethető lenne. A Karcag Térségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem jogutódja a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft-nek, de
a tulajdonosi szerkezet azonos, valamint a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. mint
teljesitési segéd továbbra is részt vesz a szolgáltatás ellátásában, tehát a lakosság
számára szinte észrevétlenül történne a szolgáltató váltás.

A jogszerü állapot visszaállitására több lehetséges forgatökönyv is van. Azt tudni kell
azonban, hogy a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. kivéve, ha a közszolgáltatási szerződés
időtartama nem haladja a meg a közbeszerzési értékhatárt. Ez a füzesgyarmati
közszolgáltatás tekintetében három hónapos időtartam.
Fontos az önkormányzati támogatásról meghozni a döntést, tekintve. hogy a Karcag
Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. is csak úgy tud szerződni az önkormányzattal. illetve
indulni egy majdani közheszerzésen. ha az önkormányzati támogatási szándékát ismeri.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen a fenti tájékoztatásomat elfogadnit
Kérem, hogy a témát szíveskedjenek átbeszélni. és a fenti támogatás kérdésében kérem
pozitív támogatási döntésük meghozatalátt

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