Községi Önkormányzat
Nemeskér
12 /2016.

JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

58/2016.(XII.27.)

59/2016.(XII.27.)

NAPIREND

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

Hulladékgazdálkodási feladatok
ellátására közszolgáltatási szerződés
megkötése az STKH-val
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.december 27-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testületet
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Joóné Nagy Csilla: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.) Tájékoztató a hulladékgazdálkodási feladatok további ellátásáról, az új közszolgáltatóval
szerződéskötés
2.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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58/2016.(XII.27.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató a hulladékgazdálkodási feladatok további
ellátásáról, az új közszolgáltatóval szerződéskötés
2.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Tájékoztató a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóval szerződéskötés

feladatok

további

ellátásáról,

az

új

Lukácsné: ismerteti az NHKV tájékoztatását az alábbiak szerint: A 2016. április 1. napjától
hatályba lépett rendelkezések alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 32/A§ (1) bekezdés c) pontja
értelmében ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt. Az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az állam létrehozta az NHKV Zrt-t. Mind a
hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből és azzal összefüggően a közszolgáltatás optimális
területi lehatárolására vonatkozó országos célokkal összhangban egyértelművé vált, hogy az
ellátásért felelősök szerepvállalása az országos hulladékgazdálkodási célok megvalósítása
érdekében elengedhetetlen.
Az országos célokhoz illeszkedően, a közszolgáltatás optimális területi lehatárolásának
megteremtése keretében a térségben cél a Nyugat-Dunántúl Régióhoz tartozó ellátásért felelős
önkormányzatok közszolgáltatásának egységesítése. Az egységes, fenntartható, gazdaságos
közszolgáltatás a jelenlegi jogszabályi környezetben leghatékonyabban akként tud
megvalósulni, ha a régióban egy közszolgáltató lát el valamennyi közszolgáltatási feladatot.
Az egységes közszolgáltatás megteremtésén keresztül elérhető célok:
- A hazai és uniós hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzések, a törvényben megállapított
célok, alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényre juttatása, az országos célokkal
összhangban álló nullszaldós, magas színvonalú ellátás biztosításának megteremtése.
- Az ellátott terület alapján a szolgáltató számára a lakossági tényező kedvező alakulására
tekintettel lényegesen magasabb szolgáltatási díj kerülhet kifizetésre, amely a szolgáltatás
fenntarthatóságát, magasabb színvonalú ellátását eredményezi.
- Mindezek által pedig az egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítására, továbbá a
szolgáltatás színvonalának további emelésére, a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése
mellett kerülhet sor. Ezen felül a közszolgáltatáson belül regionálisan is tapasztalható
eltérések kiegyenlítésére is elérhetővé válik, a szolgáltatás színvonala jelentős eltérésektől
mentesíthető, egységes magas szintű műszaki tartalom válhat biztosítottá. Továbbá a
közszolgáltatás finanszírozási rendszerének fenntartható pályára állítása is megtörténik, mivel
az egységes közszolgáltatásra tekintettel átlátható egycsatornás adatszolgáltatás válik
lehetségessé, továbbá az állami hulladékgazdálkodási közfeladat és a regionális feladatok
megvalósításához szükséges együttműködése is magasabb szintre emelhető.
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- Emellett pedig az egységes szolgáltatásra tekintettel a fejlesztések is racionalizálódnak, a
jelenlegi és a megvalósuló fejlesztések is képesek lesznek kiszolgálni a kapacitások optimális
kihasználtsági fokához fűződő országos érdekeket, a fenntarthatósághoz fűződő kiemelkedő
közérdeket és hosszú távú hazai és uniós környezetvédelmi célok megvalósításához fűződő
érdekeket.
Az integráció elmaradása, továbbá az annak megvalósításával kapcsolatos késlekedés a fenti
célok megvalósításának gátját képezi, a jelenlegi szolgáltatók ellehetetlenüléséhez vezethet,
ezáltal az ellátásért felelős számára a közfeladat ellátásnak biztosítása is veszélybe kerülhet.
Az uniós vállalások országos szintű teljesítése is veszélybe kerülhet ezáltal, továbbá a
lakosság érdekei is sérülhetnek. Az önkormányzatok részéről szükséges lépések:
- Tekintettel arra, hogy a Nyugat-Dunántúl Régió egységes közszolgáltatása az STKH Sopron
és Térsége Nonprofit Kft.-vel történő régió szintű együttműködés megvalósításán keresztül
valósulhat meg leghatékonyabban, ezért valamennyi önkormányzat számára szükséges az
ehhez szükséges szerződéses feltételeket megteremteni.
- Azon önkormányzatok, amelyeknek 2016. december 31. napján a jelenleg élő
közszolgáltatási szerződése lejár, illetve a közszolgáltatási feladatok ellátására a jelenlegi
szolgáltató 2016. december 31. napját követően nem jogosult, a szerződést az STKH Sopron
és Térsége Nonprofit Kft.-vel szükséges haladéktalanul megkötnie.
- Azon önkormányzatok számára, amelyek jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződése
2016. december 31. napját követően jár le, a szerződés közös megegyezés útján történő
megszüntetését javasoljuk előnyben részesíteni. Amint arra korábban utaltunk, kiemelendő,
hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásához az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
alvállalkozót vehet igénybe és a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása, az
integráció gördülékeny megvalósítása érdekében alvállalkozóként az adott településen
jelenleg a feladatokat ellátó közszolgáltatót bevonhatja. Amennyiben az érintett szolgáltató
tekintetében közös megegyezésre nem nyílik lehetőség, úgy célszerűnek tartjuk felhívni
figyelmét arra, hogy az NHKV Zrt által kiadott megfelelőségi vélemények felülvizsgálata az
NHKV Zrt. számára kötelező, és a jogszabályban meghatározott esetekben a megfelelőségi
vélemény visszavonásának szükségessége is felmerülhet. Az október 1. napjáig kiadott
megfelelőségi vélemények felülvizsgálatára a vélemény kiadásától számított 6. hónap végéig
sor kell, hogy kerüljön.
Tekintettel a hatályos közbeszerzési szabályok betartásához fűződő érdekekre a fentiek
szerinti közszolgáltatási szerződés átmeneti időre szól. Megkötésére a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján kivételi
körben kerül sor tekintettel arra, hogy a szerződés közszolgáltatás nyújtása érdekében kerül
megkötésre a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek között. Az átmeneti szerződés
hatálya alatt az érintett önkormányzatok megteremtik a közszolgáltatási szerződés in house
feltételek között történő megkötésének feltételeit az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.vel, vagy a vonatkozó szabályok szerint a közszolgáltató kiválasztására kerül sor. Az átmeneti
szerződés e feltételek megteremtéséig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig terjedő
hatállyal kerül megkötésre.
A legfontosabb tehát, hogy a lakosság számára az új rendszer többlet terhet nem jelent,
a szolgáltatás minősége változatlan marad. Cél, hogy az egységes szolgáltatás magasabb
színvonalon, ám az Önkormányzatok és a Lakosság számára többlet teher nélkül
valósuljon meg.
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Ismerteti az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságtól érkezett közszolgáltatási szerződés tervezetét.
Elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés átmeneti időszakra, 2017. december 31. napjáig
szól. Ezen átmeneti időszakban a közszolgáltatás jelenlegi színvonalának egységesítése a
feladatuk, a közszolgáltatási díjak változatlansága mellett. Társaságuk a közszolgáltatásba
alvállalkozóként bevonhatja a településen jelenleg feladatokat ellátó közszolgáltatót is.

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom az új szolgáltatóval a szerződés megkötését.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslat teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1jétől, 2017. december 31-ig az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400.Sopron,Harkai domb
0466/31.) közszolgáltatóval látja el Nemeskér község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A képviselő-testület elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal a közszolgáltatási
szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
59/2016.(XII.27.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2017. január 1-jétől, 2017. december 31-ig az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 9400.Sopron, Harkai domb 0466/31.) közszolgáltatóval látja el Nemeskér község
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A képviselő-testület elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal a közszolgáltatási
szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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