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Önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
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Nyilatkozat a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása létszámcsökkentési pályázatához
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én –
csütörtök – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Miklós
Kovács Imre
Nagy Károly

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Zilai Károly
Berei Zsoltné

polgármester
képviselő

Dávid Andrásné alpolgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja.
Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot. Kéri a
Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat hulladékkezelési
nyilatkozatáról az UniCredit Bank irányába

közszolgáltatással

kapcsolatos

2. Különfélék
A 4 jelenlévő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
nyilatkozatáról az UniCredit Bank irányába
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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1. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat
hulladékkezelési
nyilatkozatáról az UniCredit Bank irányába

közszolgáltatással

kapcsolatos

Dávid Andrásné alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az
előterjesztéssel kapcsolatban annyit kíván elmondani, mint abból kitűnik, jelenleg arról kell
nyilatkoznia a képviselő-testületnek, hogy míg a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-nek a
bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső, harmadik személlyel
hulladékelszállításra közszolgáltatási szerződést nem köt, ezen idő alatt kizárólag a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft. részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását.
(Nagy Károly települési képviselő a testületi ülésre megérkezett.)
Kovács Miklós képviselő: A szerződésmódosítás során arra kellene odafigyelni, hogy a
hulladékszállítás költségeinek szabályozásába legyen beleszólása az önkormányzatnak, hisz a
magas hulladékszállítási költség jelentős problémát okoz a lakosságnak.
Dr. Juhász Marica jegyző: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak július 1-jétől
csökkentek, a díjakat jogszabály határozza meg. A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás,
kötelező igénybe venni a lakosság számára.
Dávid Andrásné alpolgármester: Jelenleg nem szerződésmódosításról van szó, hanem egy
szándéknyilatkozatot kérnek az önkormányzattól. Mivel további kérdés, észrevétel nem
érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Nagykereki Község
Önkormányzata (cím: 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.; képviseli: Zilai Károly polgármester)
tudomással bírunk arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1056 Budapest, Szabadság tér
5-6; a továbbiakban: Bank) és a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh
Zsigmond u. 1-1.; képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató, a továbbiakban: „Kötelezett”)
között 2012. július 12-én, 280.000.000 Ft azaz kettőszáznyolcvan millió forint összegű
hitelszerződés jött létre 2023. december 31.-i lejárattal (a továbbiakban: Hitelszerződés), arra
tekintettel, hogy a Kötelezett Nagykereki (település név) közigazgatási területén települési
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltató tevékenységet végezzen. A Kötelezett és
az Önkormányzat között létrejött Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés)
értelmében, a Kötelezett 2026. december 31-ig végzi a Szerződésben meghatározott
tevékenységet.
Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy amíg a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső harmadik személlyel a
Szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, ezen
idő alatt kizárólag a Kötelezett részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását.
Ez a nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötelezett a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben fennálló mindennemű kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
A Képviselő-testület felhatalmazza Zilai Károly polgármestert a határozat mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
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Az 5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
49/2013. (VII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Nagykereki Község Önkormányzata (cím: 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.; képviseli: Zilai
Károly polgármester) tudomással bírunk arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1056
Budapest, Szabadság tér 5-6; a továbbiakban: Bank) és a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
(4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1.; képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató, a
továbbiakban: „Kötelezett”) között 2012. július 12-én, 280.000.000 Ft azaz kettőszáznyolcvan
millió forint összegű hitelszerződés jött létre 2023. december 31.-i lejárattal (a továbbiakban:
Hitelszerződés), arra tekintettel, hogy a Kötelezett Nagykereki (település név) közigazgatási
területén települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltató tevékenységet
végezzen. A Kötelezett és az Önkormányzat között létrejött Közszolgáltatási Szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) értelmében, a Kötelezett 2026. december 31-ig végzi a Szerződésben
meghatározott tevékenységet.
Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy amíg a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső harmadik személlyel a
Szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, ezen
idő alatt kizárólag a Kötelezett részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását.
Ez a nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötelezett a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben fennálló mindennemű kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
A Képviselő-testület felhatalmazza Zilai Károly polgármestert a határozat mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet a 49/2013. (VII. 25.) számú önkormányzati határozathoz:
NYILATKOZAT
Nagykereki Község Önkormányzata (cím: 4117 Nagykereki, Kossuth u. 22.; képviseli: Zilai
Károly polgármester) tudomással bírunk arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1056
Budapest, Szabadság tér 5-6; a továbbiakban: Bank) és a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
(4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1.szám; képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató;
a továbbiakban: „Kötelezett”) között 2012. július 12-én,
280.000. 000 Ft azaz
kettőszáznyolcvan millió forint összegű hitelszerződés jött létre 2023. december 31.-i lejárattal
(a továbbiakban: Hitelszerződés), arra tekintettel, hogy a Kötelezett Nagykereki (település név)
közigazgatási területén települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltató
tevékenységet végezzen. A Kötelezett és az Önkormányzat között létrejött Közszolgáltatási
Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) értelmében, a Kötelezett 2026. december 31-ig végzi a
Szerződésben meghatározott tevékenységet.

4

Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy amíg a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső harmadik személlyel a
Szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, ezen
idő alatt kizárólag a Kötelezett részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását.
Ez a nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötelezett a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben fennálló mindennemű kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
Nagykereki, 2013. július 25.
Zilai Károly
polgármester

2. Napirendi pont
Szóbeli előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
létszámcsökkentési pályázatához
Dávid Andrásné alpolgármester: A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
létszámcsökkentési pályázatot nyújtott be az Államkincstárhoz, melyhez nyilatkozatot kérnek
be minden tagönkormányzattól arra vonatkozólag, hogy a 2 fő gazdasági ügyintézőt egyik
tagönkormányzat sem foglalkoztatja tovább saját településén.
Dávid Andrásné alpolgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az elhangzottakkal. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása 64/2012. (12.03.) sz. BÖTKT határozat alapján benyújtott
létszámcsökkentési pályázathoz az alábbiakról nyilatkozik: Nagykereki Községi
Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél és az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál üres álláshely hiányában a 2 fő gazdasági ügyintéző továbbfoglalkoztatására
nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Zilai Károly polgármestert a határozat mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
Az 5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
50/2013. (VII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása 64/2012. (12.03.) sz. BÖTKT határozat alapján
benyújtott létszámcsökkentési pályázathoz az alábbiakról nyilatkozik: Nagykereki
Községi Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél és az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál üres álláshely hiányában a 2 fő gazdasági ügyintéző
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Zilai
mellékletében szereplő nyilatkozat aláírására.

Károly

polgármestert

a

határozat

Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 50/2013. (VII. 25.) számú önkormányzati határozathoz:
NYILATKOZAT
Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete nevében, alulírott Zilai Károly
polgármester ezúton nyilatkozom, hogy a 64/2012.(12.03.)sz. BÖTKT határozat alapján a
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulását érintő 2 fő gazdasági ügyintéző
továbbfoglalkoztatására Nagykereki településen nincs lehetőség.
Nagykereki, 2013. július 25.
Zilai Károly
polgármester

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Dávid Andrásné alpolgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület nyilvános ülését 08.45 perckor bezárta.

K.m.f.

Dávid Andrásné
alpolgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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