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A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő
kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött.
2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya
község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%),
2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos
község önkormányzata (1%), 2013.12 hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a
társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá
alakult, megtartva alapfeladatát úgy, hogy az érintett helységekben is ellátja a települési
szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műbe.
A vállalkozás szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára,
másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági
kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű”
hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők
adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről
nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.
Létszámalakulása:
Teljes munkaidős fizikai dolgozó:
Teljes munkaidős szellemi dolgozó:
Részmunkaidős fizikai dolgozó:
Részmunkaidős szellemi dolgozók:
Havi 60 óránál rövidebb munkaidős:
Egyéb, állományba nem tartozók:

14 fő
1 fő
3 fő
3 fő
1 fő
3 fő

Tevékenység értékelése:
A Kft jelenleg 7 település közigazgatási területén végez települési szilárd hulladékgyűjtési,
szállítási tevékenységet, illetve az ezzel összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási,
ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert működteti.
A kommunális hulladékszállítást pormentes gyűjtésre alkalmas tehergépkocsival oldjuk meg,
amely alkalmas a lakossági illetve a közületi hulladéktároló edények ürítésére. A
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településeken a szolgáltatást körzetenkénti bontásban végezzük, így a feladat végrehajtása
áttekinthetőbb és jobban ellenőrizhető.
Dévaványán 2014-től mi végezzük a házhoz menő szelektív gyűjtést is havi egy alkalommal.
A szelektív gyűjtésre alkalmas zsákokat a dévaványai önkormányzat biztosítja a lakosság
számára, melyet az önkormányzatnál és az ügyfélszolgálaton lehet felvenni. A szelektív
gyűjtés során még elég sok a kommunális hulladék is a zsákokban. Gyomaendrődön a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek alkalmasak a szelektív hulladék begyűjtésére. A
Gyomaközszolg Nonprofit Kft-re vonatkozó jogszabályi változások a szolgáltatás ellátásában
változásokat hoznak, a 2015-től bevezetésre kerülő házhoz menő szelektív gyűjtés előírásával
kapcsolatban. Ennek hiányában a társaság működési engedélyének bevonására kerülhet sor.
A törvény alapján a házhoz menő szelektív/bio hulladék gyűjtés feltétel rendszerének
megszervezése, eszköz rendszerének biztosítása az önkormányzat feladata, míg működtetése a
szolgáltatóval közös feladat. A kormány a Ht. 43§-át kiegészítette a 3 bekezdéssel, mely
szerint az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy
a) A települési papír,- műanyag,- …..és zöldhulladék gyűjtése biztosított legyen.
A megvalósítás folyamatos, részben pedig 2015. január 1-től kötelező a jogszabály szerint.
Az augusztusi testületi üléseken a tulajdonosok arról döntöttek, hogy a házhoz menő szelektív
hulladékbegyűjtés megvalósításához 6 millió Ft erejéig adnak támogatást a Kft-nek, amelynek
beszerzése folyamatban van.
2015-től alkalmazandó begyűjtési terv minden településre azonos lenne, vagyis az
ingatlanoktól a műanyag és papír hulladékot tudnánk elhozni, az üveg hulladéknak továbbra
is központi gyűjtőhelye lenne. A bio hulladék gyűjtésének kötelezettségét a Ht.-ben
szabályozva az országgyűlés 2014.10.07-i beterjesztés alapján fogadta el. Ez új elem, ennek
kidolgozása 2015 első negyedévében történhet meg. A feladat komplex megszervezése a bio
hulladék begyűjtésének gazdasági számítása, és az esetleges többlet forrás megteremtése. A
tervek szerint a bio hulladék begyűjtési rendszert a társaság időszakosan április1- november
30 közötti időszakban látja indokoltnak.
Gyomaendrőd város területén számításaink szerint a begyűjtési időszak 2 munkanapot venne
igénybe, abban az esetben, ha a gyűjtőzsákokat nem a begyűjtő személyzet osztaná.
(ügyfélszolgálat osztaná). Hunya, Örménykút és Kardos Községek területén egy autó egy
napon el tudná végezni a begyűjtést, míg Csárdaszállás és Kétsoprony Községek esetében
szintén egy autó végezné a begyűjtést azonos napon, Dévaványán a megszokott menetrend
szerint folytatódna a begyűjtés. A gyűjtési napok minden település esetében a pénteki nap
lenne havonta egyszer.
Hivatkozással a Köztisztasági Egyesület által kiadott VM minisztériumi irány elvekre és a
hulladéktörvény általi szabályozásokra a szelektívgyűjtő edényzetek (zsák) nem képezik a
szolgáltatás részét. Az augusztusi testületi üléseken a tulajonosok arról döntöttek, hogy a
házhoz menő szelektív hulladékbegyűjtés megvalósításához szükséges zsákok beszerzését
pénzeszköz átadással támogatják.
A lomtalanítást az önkormányzat képviselőjével egyeztetve végezzük, a helyi igényeknek
eleget téve, évente egy alkalommal.
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A 2014 évi üzleti év tervezésekor komoly problémát jelentett az a tény, hogy a Regionális
Hulladéklerakó Kft tulajdonosi ülése 2013.11.21-én visszamenőlegesen a lerakói járulékot
beépítette a befogadási díjba, így a Regionális Hulladéklerakó tulajdonosai esetében 2014
évben 3 Ft/kg, míg Dévaványa esetében 6 Ft/kg összeggel nőtt a fizetendő befogadói díj.
Gyomaendrőd és Dévaványa esetében a befogadási díjat is magában foglaló lakossági ár nem
emelhető, a többletköltség megfizetését kényszerűen átvállalták az Önkormányzatok, bízva
abban, hogy a benyújtott kompenzációs pályázat során a befolyt lerakói díjból kompenzálja az
állam az Önkormányzatokat. A pályázat második fordulós eredményéről nincs információnk.
A tárgyévi üzleti terv 3 változatban készült, a Képviselő-Testület a 3. változatot fogadta el,
amelyben a lerakói járulékkülönbözet megtérítése nem szerepel.
Gyomaendrőd és Dévaványa Önkormányzatának a 2014. 01-09 havi beszállított lakossági
hulladékmennyiség után számlázott befogadói díjemelés nagysága:
Város
Dévaványa

Gyomaendrőd

időszak
1-3 hó
4-6 hó
7-9 hó
1-3 hó
4-6 hó
7-9 hó

számlázott nettó díj e/Ft
1.790
2.169
2.360
1.509
1.891
2.298

Összesen:
12.017
A többi tulajdonos település közvetlenül a Regionális Hulladéklerakó Kft-nek fizeti meg a
befogadási díjat, mivel a 2012 évi árban nem volt ez a tétel beépítve, az Önkormányzatok
maguk fizették.
A rezsicsökkentéssel összefüggő jogszabály végrehajtásaként a lakossági hulladékszállítási díj
2013-07-01 napját követően a 2012 április 14. napján érvényben levő, települési
önkormányzat rendeletében a természetes személy ingatlantulajdonosra megállapított teljes
díj 4,2% emeléssel növelt érték 90 %-ában lett megállapítva. Jogszabályi rendelkezés alapján
ezt a számítási módot kell alkalmazni a költségvetési szervekre és az ápolást, gondozást
nyújtó intézményekre, ezen összegen a hatósági ár megjelenéséig nem változtathatunk.
Többször módosult a hatósági ár bevezetésének időpontja ( első 2014/01/01) , azonban a
legutóbbi információ szerint megint tolódik 2015/07/01-re. Ez azt jelenti, hogy jelentős
többletköltség felmerülése ellenére (színes feliratú zsák, havi számlázás, üzemanyag ár
változás, ügyfélszolgálat kötelező fenntartás, fogyasztóvédelmi referens alkalmazás, évente
történő minősítési eljárás és ennek költsége)
Tervezetünkben az egyéb bevételek között a szelektív hulladékgyűjtés-értékesítés bevételét
növeltük, a begyűjtött hulladék saját magunk általi válogatással és értékesítéssel. Ezt a
tevékenységet 2013 évben a Regionális Hulladékkezelő Kft végezte bérmunkában, mivel
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korszerűbb infrastruktúrával rendelkezik, de 2014 évtől nem vállalta. Az Ohü együttműködési
megállapodása a 2014 évre a hasznosításra átadott mennyiség utáni támogatás igénylésére
jogosít.
Év végi eredmény alakulás:
A Kft gazdálkodása terén jelentős eredményt módosító hatás nem várható év végére. A
különadót is figyelembe véve az árbevétel és a költség/ ráfordítás egyenlege a 0 vagy pozitív
lesz.
Igen nagy gondot fordítunk a likviditás megőrzésére , ami sarkalatos probléma a Kft életében.
Mivel kiadásait a lakosság által utólagosan befizetett árbevételből finanszírozza, ez mindig
likviditási gondot eredményez. Jelenleg 26.657 e/Ft 30 napot meghaladó kintlévősége van a
Kft-nek. 10.000 Ft felett minden tartozót felszólítunk, majd behajtásra átadjuk a Nav részére.
Ebben a tekintetben igen jó a kapcsolat a NAV illetékes osztályaival, és igen hatékonyak, bár
a tartozás mindig újratermelődik.
Ezen felül két jelentős gond is van: egyrészt a lakossági tartozások jelentős mértéke, másrészt
a szerződéssel nem rendelkezők felkutatása, elhunytak hozzátartozóinak megkeresése, és
tekintetükben a szerződéskötésre való ráhatás.
Fejlesztési terv:
- hulladékszállító jármű beszerzése (önkormányzatok támogatása)
- szelektív hulladékbálázó beszerzése (saját forrás, mivel bálázás nélkül nem szállítják el a
válogatott szelektív hulladékot).
- bio (zöld) hulladék szállítására alkalmas jármű rendszerbe állítása,
- Gyomaendrőd jelenleg közbeszerzés alatt álló pályázatából származó edényzetek, bio
hulladék komposztálására alkalmas ládák kiosztása
- fedeles fémkonténerek (3-5m3) beszerzése igény szerint
- a feladat növekedés ellátásához szükséges humán erőforrás alkalmazása (1 fő
gépkocsivezető, 2 fő rakodó, így megszűnik a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel való transzferbe
épített hulladékszállítási tevékenység)

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd. 2014.11.14.
Tisztelettel:
Fekete József
ügyvezető igazgató
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