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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. december 30-án 08.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt, Papp Sándor (6 képviselő)

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Igazoltan távol: Kövér Attila
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja,
javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. Megkérdezi, hogy a napirend
kiegészítésére van-e javaslat.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen
szavazattal elfogadja.

NAPIREND:
1.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó
szerződésről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződésről
(A közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szerződéskötés ideje kitolódott. Az anyag 23-án hétfőn
érkezezett meg. A Közgyűlés elfogadta, hogy huszonegy település vásárolhat részvényt.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A közgyűlés döntése alapján összesen százhatvanezer forint
részvényvásárlás lehetséges tizenhat településnek. Ahhoz, hogy az inhouse közbeszerzés
megvalósuljon, szükség van a részvényvásárlásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Próbáltam érdeklődni, más önkormányzatok is hasonló
helyzetben vannak. A szerződésben van egy felmondási lehetőség hat hónap határidővel.
Amennyiben jövőre mégis alakulna a járási szintű hulladékszállítás, akkor van lehetőség a
szerződés felbontására. A nyíradonyi szeméttelepnek 2015. végéig van csak engedélye. Ők
nem tudnak öt évre szóló szerződést bevállalni. Októberben elkezdték a járási szintű
hulladékszállítás megszervezését, de ekkora nagyságrendnél uniós közbeszerzést kellett
volna lebonyolítani, amit december 31-éig nem lehetett lefolytatni az idő rövidsége miatt. Mi
a testület álláspontja? Az üzletrész vásárlásra vonatkozó szerződést ma alá kell írnom.
Antal Gábor képviselő: Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Ez a szerződés szinte egyoldalú.
Nincsen forintosítva semmi sem konkrétan, bármit felszámolhat a cég. A 3.6. pontban
szerepel, hogy a közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében támogatásra van szükség.
Milyen támogatásra gondol a közszolgáltató? A szállítás díját a lakosok és az önkormányzat
megfizetik.
- A 3.9. pontban szerepel, hogy a közszolgáltató, vagy a közszolgáltató és az ellátásért
felelős biztosítja az edényzetet. Nem az önkormányzaté a kuka? Egyébként százhúsz
literes kukákat lehet csak kihelyezni? Jó lenne, ha kisebb kukák is lehetnének,
legalább ott, ahol egy fő él egy háztartásban.
- A támogatás nyújtását hangsúlyozza legjobban a szerződés. Mit ért ésszerű nyereség
alatt? Ez sincs forintosítva. Bármennyit kérhet. A kormány azt hangsúlyozta, hogy
nem lehet nyereségük.
- A 6. pontban a közszolgáltató bevételekkel nem fedezett költségeiről is szó van.
- A 6.9. pontban pedig az ellátásért felelős vállal arra kötelezettséget, hogy a számlák
esedékességét követő kilencven napon túli tartozásokat megtéríti a szolgáltató
részére. A lakosságét is?
- Az 1. sz. melléklet III. pontjában van szó az ésszerű nyereségről, melynek költségét
fizetnünk kell. Felháborító ez a szerződéstervezet, bár tudom, hogy kiszolgáltatott
helyzetben vagyunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: December 23-ikán küldték el az anyagot, nem tudják még,
hogy melyik településen hány tonna szemét fog keletkezni. Minden adatot meg fognak kapni
az AKSD-től, az elmúlt évek beszállított mennyisége alapján. Minden település szerződésébe
csak azt írják bele, ami rá vonatkozik. Úgy emlékszem, hogy nálunk háromszáznyolcvan
tonna a beszállított szemétmennyiség egy évben. Az edényzetre vonatkozóan pedig azért
fogalmazott vagylagosan, mert van amelyik településen nem a település tulajdona a kuka,
hanem az AKSD. tulajdona. Egyébként nem tud mát beleírni a szerződésbe, csak ami az
AKSD. könyveiben is szerepel. Az ésszerű nyereség az érvényes jegybanki alapkamat
százaléka. Jelen pillanatban 2,4% az MNB által meghatározott alapkamat. Nonprofit Kft-ről
3

van szó, de szerintem az inflációt nekik is követniük kell. Esetleg van-e a törvényben erre
vonatkozó rendelkezés?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Szerepel a hulladékgazdálkodási törvényben, és az Európai
Bíróság határozatában. Ellentételezést enged a szolgáltatók részére az ésszerű nyereség
határáig. Kiírásra került a kompenzációs pályázat, ott is ez lesz a számolás alapja. Én
javaslom, hogy nyújtsuk majd be a kompenzációs pályázatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ehhez a pályázathoz majd a cég fogja szolgáltatni az
adatokat. A hulladéklerakási díj hatezer forint tonnánként, ez éves szinten két és félmillió
forint Nyírmártonfalva esetében. Ez a díj majd évente emelkedni fog. Nem a cég határozza
meg a díjat, hanem miniszteri rendelet. Értem Antal Gábor képviselő aggályát. A cég 200%osan bebiztosítja magát. Mi legyen a megoldás? Csak december 31-ig van szerződésünk a
hulladékszállításra. Mint önkormányzat, mi vagyunk az ellátásért felelősek. A másik dolog
pedig, hogy lehet pályázni majd a kompenzációra, és majd kapunk valamennyit. Talán most a
cég fogja benyújtani a pályázatot. Abban bízok, hogy maximum egy hónapig kell nekünk
majd a kompenzáció egytizenketted részét megfizetnünk.
Szakály Zsolt képviselő: Én is úgy látom, mint Antal Gábor képviselő. Sarokba vagyunk
szorítva. Nagyon jól előkészítették a szerződést. Tényleg az utolsó órában vagyunk. Itt csak
igennel tudunk szavazni. Bekötött szemmel. Felháborító a szerződés feltételrendszere.
Javaslom, szavazzunk. Látható volt ez az egész már régen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez a cég többségében (51%-ban) Debrecen város
tulajdona. Az ISPA pályázatkor, 2003-ban is hasonló volt a helyzet. Nem tudjuk, mennyi lesz a
díj, bízunk benne, hogy nem lesz több. A lakosság díjhátralékát pedig eddig is mi hajtottuk
be.
Antal Gábor képviselő: A szerződésben az áll, hogy kilencven napon túli tartozás után nekünk
kell megtéríteni a tartozásokat. Az most is jelentős összeg. Az AKSD ezt a hátralékot tovább
fogja adni a cégnek?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A díjhátralék még a régi cégé lesz. A behajtást az
önkormányzatnak kell lefolytatni a tartozások esetében. Amennyiben az ingatlanhasználó
nem fizeti a számlát, akkor a cég az adóhivatalhoz is fordulhat a behajtás érdekében.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Folyamatosan szedtük be a díjhátralékokat, és küldtük meg az
AKSD. részére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Figyelni fogjuk, mikor lehet benyújtani a díjkompenzációs
pályázatot. A pályázatot vagy a cég vagy az önkormányzat nyújtja majd be. A határozatban
akkor szerepeltetni kellene, hogy felhatalmaz a testület a szerződés aláírására. A határozat B)
pontjában pedig szerepeljen, hogy a díjkompenzációra vonatkozó pályázat benyújtásáról
gondoskodjunk. Javaslom elfogadásra így a határozatot.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Összesen három oldalnyi pályázati anyagról van szó. Bár sokkal
egyszerűbb lett volna, ha a díjkompenzációt normatív módon fizetik ki.
A képviselő-testület 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2013. (XII. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A) A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. és Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat között hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
vonatkozó szerződést jóváhagyta.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
B)

Megbízza a polgármestert, hogy a hulladéklerakási járulék kompenzációs
pályázat benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Hi.: azonnal, ill. 2014. jan. 20.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
jegyző
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