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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 15-
én  13.00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

Bernula István
Farkas László
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 10 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét
a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el.

1.) Háztartási hulladék elszállítására kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Egyebek.
a) Cafetéria-rendszer.
b)Étkezési térítési díjak - rendelet-módosítás.

1.) Háztartási hulladék elszállítására kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a rendkívüli ülést azért kellett
összehívni, mert 18-án eredményt kell hirdetni a hulladék elszállítására kiírt közbeszerzésről.
Öt pályázat érkezett. A pályázatokat a közbeszerzésben megfogalmazottak szerint, ill. az
ajánlattételi kiírásnak megfelelően kell értékelni. Erre közbeszerzési szakemberek lettek
fogadva. Pályázók a következők: Remondis Dabas Kft., Saubermacher-Magyarország
Szolgáltató Kft Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft., Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt.,  Gerje  Forrás  Kft  –  Pilis,  HEV-HOR.  Nyáregyháza.  Az  öt  pályázat  közül  az  árak  a
következők:

Remondis Dabas Kft. 36.000.000,- Ft
Saubermacher-Magyarország Kft. 20.646.170,- Ft
Kaposvári Városgazd. Zrt. 20.761.298,- Ft
Gerje Forrás Kft. 21.780.990,- Ft
HEV-HOR Kft. 30.000.000,- Ft feletti árajánlatot adott, de őt a

közbeszerzésből ki kellett zárni, mivel a kiírásban szerepelt, hogy pozitív mérleggel kell
rendelkezni a pályázónak és neki a mérlege negatív volt. Ez törvényi előírás.



2

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy volt a pályázatnál egy kiváltási idő, azt követően kb.
három hét állt rendelkezésre, mikor minden pályázó kérdezhetett. A HEV-HOR Kft-től
semmilyen kérdés nem érkezett. A bíráló bizottság megnézte a bírálati lapokat, az ajánlat
tevőknek az árait, vizsgálta az összefüggéseket. Túl sok mozgásterünk nincs, sem a bíráló
bizottságnak, sem a képviselő-testületnek, mert a kiírás szerint a legjobb ajánlat győzhet, ha
az megfelel minden követelménynek. Ezek alapján a Saubermacher-Magyarország
Szolgáltató Kft. adta a legjobb ajánlatot, - 20.646.170,- Ft.
Tudni kell, hogy lényegesen megnő a lakosságra nehezedő teher. Azért lett kiírva a
közbeszerzés, mert a képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzatról lekerüljön ez a
teher. Készítse el a vállalkozó a szerződéskötést, a díjbeszedést, minden egyebet, ami ezzel
együtt jár. 2009. évben az önkormányzatnak 11.649.000,- Ft-ba került ez a szolgáltatás, ebbe
benne volt a szelektív gyűjtés, a hulladékkezelés, a szállítás és az 1 fő részmunkaidősnek a
munkabére.
Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el véleményüket.

Ország Mihály András képviselő: sajnálattal és szomorúan veszi tudomásul, hogy az a
szolgáltató, aki idáig végezte a hulladékszállítást, nem tudott érvényes pályázatot beadni.
Nem tudott azzal a szerencsés helyzettel élni,  hogy egy olyan pályázatot adjon be, miszerint
őt lehetett volna választani. Arra nincs lehetőség, hogy a HEV-HOR Kft-t hozzák ki
nyertesként.

Kravecz Lászlóné polgármester a HEV-HOR Kft-vel kapcsolatban elmondja, hogy
30.723.250,- Ft volt az ajánlati ára. A szilárd hulladék szállítási díja 3,- Ft/liter nettó, 3,75
Ft/liter bruttó, a lomtalanítást egyszer ingyenesen végezte volna.

Maszel László képviselő: ezt az ajánlati árat összehasonlítva a Saubermacher-Magyarország
Kft. 2,4125 Ft/liter bruttó ajánlatával, óriási különbséget mutat.
Véleménye szerint a HEV-HOR Kft. helyzeti előnyben is volt. Jól tudta, hogy ez milyen
kiadással, bevétellel jár, tisztában volt a körülményekkel, ismeri a területet. A képviselő-
testület így döntött, a faluban viszont az fog elterjedni, hogy nem a helyi vállalkozónak adták
oda a szolgáltatás lehetőségét. Megpróbálnak ez ellen védekezni. Ilyen körülmények között
nem tudja támogatni a helyi vállalkozót, hogy ha az egy ilyen pályázatot ad be.

Ország Mihály András képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy egy 1 fős háztartásnak eddig
a szemétszállítás 250,- Ft-ba került havonta. Előzetes számításai alapján ugyanezen
háztartásban, a legkedvezőbb ajánlatot adó cég esetében ez 600,- Ft-ba fog kerülni, a HEV-
HOR Kft. ajánlata alapján viszont 900,- Ft-ba kerülne havonta.
Irreális  volt  a  HEV-HOR  Kft.  több  mint  30  MFt-os  ajánlata,  még  akkor  is  ha  érvényes  lett
volna a pályázata. Egyébként sajnálatát fejezi ki, mert szerette volna ha helyi vállalkozó nyeri
meg a pályázatot.

Kovács Jolán képviselő kérdése: nem a HEV-HOR Kft. van igazán tisztába az árakkal?
Nehogy abba a hibába essünk, hogy jövőre esetleg duplájára emeljék a hulladékszállítás díját.

Kravecz Lászlóné polgármester  válaszolva  a  kérdésre:  a  Gerje  Forrás  Kft.  –  Pilis  –  17  éve
végzi ugyanezt a hulladékártalmatlanítást és ők is csak 21.780.990,- Ft-os ajánlatot adtak.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehet azt a megoldást választani, miszerint a testület
most nem dönt, várunk egy hetet, kérdéseket teszünk fel a három legalacsonyabb ajánlatot
tevőnek, hogy indokolják meg, miért ilyen alacsony az áruk.
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Bernula István képviselő szintén sajnálja, hogy nem a helyi vállalkozó a pályázat nyertese,
de azzal nem ért egyet, hogy alacsonyak a pályázók árai, hiszen kivétel nélkül a jelenleginek
is a duplája, vagy annál több.

Ország Mihály András képviselő véleménye, ha valaki felkészül egy ilyen pályázatra, és
elolvassa a kiírást, látja hogy a negatív mérleg az kizáró ok, akkor hogyan adhat be negatív
mérlegű pályázatot? Mennyire vette komolyan?

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy felhívta a figyelmét ne félvállról vegye a
pályázat készítését, mert egy közbeszerzésnél a képviselő-testületnek nincs mozgástere.
Ha nem került volna kizárásra a HEV-HOR Kft. és a több mint 30 MFt-os ajánlatát elfogadja
a képviselő-testület, akkor azt a lakosságra kellett volna terhelni, ami azt jelentette volna,
hogy másfélszer annyit kellett volna fizetni.

Kovács Jolán képviselő kérdése: a HEV-HOR Kft. ügyvezetője tudja a többi ajánlattevő
árait?

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a HEV-HOR Kft.
ügyvezetője nem jött el a bontásra, de az összegzést természetesen megkapta.

Fekete Sándorné képviselő: úgy gondolja nem kell kérdéseket feltenni a pályázóknak, mert
attól, hogy még egy hetet eltoljuk, a HEV-HOR Kft. mérlege nem fog pozitívvá válni. Új
közbeszerzés kiírásánál komoly gondjaink lennének.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy  a közbeszerzési szakértő álláspontja: ha a
képviselő-testület felvállalja, hogy valamilyen indokkal érvénytelennek nyilvánítja a
pályázatot, akkor vállalni kell ezt az indokot, de megtámadják és vállalni kell a másfél millió
forintos bírságot is, mert ennyit minimum kiszabnak.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy igazából amin a képviselő-testületnek
gondolkodni kell az az, hogy  - legnagyobb emelést az egyszemélyes háztartások fogják
elszenvedni, tehát a nyugdíjasok egyedülállók -  a rászorulóknak ne kelljen a teljes összeget
kifizetni.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ez nem ennek az
ülésnek a témája, hanem egy következő ülés lesz, amikor eldönti a képviselő-testület, hogy
ad-e kedvezményeket, ugyanis ezeket a terheket az önkormányzatnak kell felvállalnia és
fizetni a szolgáltató felé.
Tapasztalat szerint eddig is az egyedülálló, nyugdíjas – még 70 év alatti - lakosok fizették ki
elsőként a szemétszállítás díját. Közöttük minimális azok száma, akik tartoznak.

Farkas László képviselő szintén sajnálja, hogy nem a helyi vállalkozó nyerte a pályázatot, de
arra nincs lehetőség, hogy másként döntsön a testület.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a lakosság felé
kommunikálni kell, a honlapon közzé kell tenni, hogy az önkormányzat meg volt elégedve a
HEV-HOR Kft-vel, de egy közbeszerzésnél mást tenni nem lehet.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy
aki elfogadja, a szilárdhulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására kiírt közbeszerzési
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pályázatnál a legjobb ajánlattevő a Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Kft-t tekintsük
győztesnek - 20.646.170,- Ft-ért -  szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

11/2010. (I.15.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

- a települési szilárd hulladék gyűjtése, ártalmatlanító helyre
szállítása, zöldhulladék elszállítása, a köztemetőben
keletkező hulladék elszállítása, évente kétszer lomtalanítás
és lakossági veszélyes hulladékgyűjtés elvégzése tárgyban
közbeszerzési kiírásra beérkezett pályázatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó SM-KRHK Konzorcium,
(Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Kft.- Kecskeméti
Regionális Hulladéklerakó Kft) 1181. Budapest, Zádor út 4.
ajánlatát fogadja el.

- Megbízza a Polgármestert a szerződéskötéssel.

Határidő: 2010. február 01.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

a) Cafetéria-rendszer.

Kravecz Lászlóné polgármester: a cafetéria rendszer bevezetésével kapcsolatban kéri a
képviselő-testület hozzájárulását – mivel előző ülés tárgyalásakor kimaradt – az
internetutalvány is bekerülhessen.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért
azzal, hogy a cafetéria-rendszerbe kerüljön be az internetutalvány is, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

12/2010. (I.15.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a közalkalmazotti törvény
hatálya alá tartózó munkavállalók cafetéria rendszerébe
választható juttatásként az internetutalvány is bekerüljön.
A Testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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b) Étkezési térítési díjak - rendelet-módosítás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az étkezési térítési
díjak emelésére is vonatkozó fogyasztói árindex 4,2 %. Ennek megfelelően rendeletmódosítás
szükséges. Kéri a képviselő-testületet a rendelet ennek megfelelően történő módosításának
elfogadására.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2010. (I.16.) számú rendelete

a 3/2008. /II.13./, az 5/2009. /IV.15./  és a 8/2009. /VII.15./  számú rendelettel módosított

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló

1/2007. /I.17./ sz. Önk. rendelet módosításáról

Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 47.§. /2/ bek. kapott felhatalmazás
alapján, Nyáregyháza községre vonatkozóan az étkezési térítési díjak mértékét a következők
szerint szabályozza.

1.§.

A rendelet 1§-nak /1/ bekezdése az alábbiakra módosul:

„1.§.
/1/ Az étkezési térítési díjak mértéke az a), b), c) bekezdések esetében szállító általi
szolgáltatás nyersanyag ára ÁFÁ-val megemelten, a d), bekezdésben az előzőeken túl a
Nyáregyháza (felső) közigazgatási területére a szolgáltató gépjárművével történő kiszállítás
költségét magában foglaló ár, az e), bekezdés esetében szállító által kiszámlázott vállalkozási
–eladási- ár ÁFÁ-val megemelten, melyek az alábbiak:
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2.§.

/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. február 01-től kell
alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a Jegyző gondoskodik.

Egyéb hozzászólások:

Lipót Pál Józsefné képviselő: csatorna-beruházás II. ütemének állásáról érdeklődik.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ki van írva a
közbeszerzés a tervezésre, 19-én ezzel kapcsolatos szakmai értekezleten vesznek részt, ahol a
projektmenedzser tájékoztatást ad a jelenlegi állásról.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, az ülést
13.45 órakor bezárja.

- kmf -

  Kravecz Lászlóné                           Zinger Miklós
      polgármester    jegyző

Térítési díj  - nyersanyag díj-
( Ft/adag)

Áfa Térítési díj Áfa-
val ( Ft/adag)

nettó 25% Összesen

a./
Óvodások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 219,2 54,8 274,0
/tízórai,/ 37,6 9,4 47,00
/ ebéd,/ 144,0 36,0 180,00
/ uzsonna/ 37,6 9,4 47,00

b./
Iskolások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 253,60 63,40 317,00
/tízórai,/ 37,60 9,40 47,00
/ ebéd,/ 178,40 44,60 223,00
/ uzsonna/ 37,60 9,40 47,00

c./  - Szociális étkeztetés /ebéd/ 178,4 44,6 223,0
d./  - Szociális étkeztetés /ebéd/ 396,0 99,0 495,0

e./

- Alkalmazott (felnőtt) térítési díja
/ebéd/ - Szociális étkeztetés /ebéd/
teljes térítési díj mellett 255,2 63,8 319,0


