
A 4. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend:  Szilárd hulladék 2014.január 1.-től történő elszállításával kapcsolatos  

döntés meghozatala 
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: erről a Képviselő - Testület dönt.   
 
I. A téma ismertetése:  
 
A szilárd hulladék elszállítására 2013. december 23. napján a közbeszerzési felhívás megjelent. A 
felhívásba természetesen beletettük azokat a kéréseket, melyek elvárások voltak a lakosok, 
valamint a képviselők részéről is. Ilyen többek között: a hulladék mérése, 60 literes kuka, stb. A 
hirdetmény 45 napig lesz elérhető. Ezek után érkezhetnek be az ajánlatok. Leghamarabb így 
március-április környékén tudunk szerződést kötni.  
 
2013. december 31.-vel a szerződésünk az AKSD Kft.-vel lejár, úgyhogy dönteni kell a 
továbbiakról. Az AKSD Kft.-vel lehet még további három hónapra szerződést módosítani, 
viszont annak elég magas az önkormányzatra eső díja. A csatolt szerződés-tervezet tartalmazza 
mindezeket.  
 
Kérdeztük az AKSD Kft illetékeseitől, hogy mire ez a kétszeres áremelés az önkormányzat 
részére. Nem összekeverendő a lakosok által fizetett díjjal, az önkormányzat most nem arra kötne 
szerződést. A válasz az alábbi volt:  
 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Az idei évi átmeneti időszakra történő szerződéshosszabbításnál a 2013. évi 

költségnövekmények alapján lett a kompenzációs összeg meghatározva.  

 

A 2014. évre vonatkozó szerződéstervezetben meghatározott kompenzáció összegénél 

figyelembe kellett vennünk, hogy a lerakási illeték a duplájára nő (6000,- Ft. /tonna), a 

rezsicsökkentés 2014.12.31-ig rögzíti a lakossági díjakat, továbbra is fizetendő az 

energiahivatali díj és egyéb plusz terhek is sújtják a szektor, mint „robin hood” adó stb. 

Természetesen ennek eredményeképpen társaságunknál nagyarányú költségcsökkentés lett 

végrehajtva, ez jelenti a dolgozóknak a béren felüli juttatások megvonását, átszervezést, 

elbocsátást.  

 

Ezek a fő indokok, mely alapján meg lett határozva a jövő évi kompenzációs összeg. 

 

A DHKKFT-ben a Képviselő - Testület tulajdonrészt szerzett. Az ezzel kapcsolatos 

papírokat december 30-án írom alá a határozatban foglalt felhatalmazásnak megfelelően. Ők 

is küldtek szerződés-tervezetet (csatolom) , de még árak nélkül. A Képviselő - Testület 

amúgy is úgy döntött, hogy a DHKKFT-vel jelenleg még nem akar szerződést köteni, csak a 

Kft-ben üzletrészt szerezni.  

 

Kérem a Képviselő – Testületet, hogy vitassa meg a szerződés-tervezetet.  



 
 

II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Mötv. szerint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat.  
 

III. A döntés anyagi kihatása:  
Szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően.  

 

IV. Határozat-tervezet:  
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 
…/2013. (…) számú 

Határozata 
 
A Képviselő - Testület   
………………… 
Kérem erről a Képviselő - Testület döntsön, javaslatot jelenleg nem kívánok 
megfogalmazni.  
 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a … – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a … – tervezet elfogadása … többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. december 23.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


