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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 12-én 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester   
Kolozsvári Rozália  
Runákné Gulácsi Krisztina 
Trembeczky Károly képviselők. 

 
Távolmaradását bejelentette: Locskai Zoltán alpolgármester. 
 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Nyúl Gyula szakértő, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Nyúl Gyula szakértő, 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, jegyző asszonyt meghívott vendégünket és a hivatal munkatársait. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. Locskai Zoltán alpolgármester úr 10 napi szabadságát megelőzően posta átadás 
miatt kéri kimentését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolozsvári Rozáliát és Runákné Gulácsi 
Krisztinát javasolom megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A 
válaszokból megállapítom, hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért 
azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Kolozsvári Rozália és Runákné Gulácsi 
Krisztina legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
118/2016. (X. 12.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 12-én 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália 
és Runákné Gulácsi Krisztina képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülésnek egyetlen napirendi pontja van 
DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó 
koncepció módosításáról fogunk tárgyalni. Kérem ezt az egy napirendet jóváhagyni, 
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mert nekem szóban sem jegyző asszonytól, sem mástól nem jutott tudomásomra 
semmi.   

 
N a p i r e n d i   j a v a s l a t 

 
 
1. DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó 

koncepciómódosításáról 
 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester:  Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirend 
elfogadását, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
119/2016. (X. 12.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 12-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetésére és díjpolitikájára 

vonatkozó koncepciómódosításáról 
 

Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d:  DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetésére és díjpolitikájára 
vonatkozó koncepciómódosításáról 
 
Gyarmati András polgármester: A napirenddel kapcsolatban itt van körünkben Nyúl Gyula 
szakértő Úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az elmúlt hónapban többszöri kísérlet 
után volt egy eredményes taggyűlésünk, melyen leváltásra került a DAREH Bázis Zrt. 
vezérigazgatója. A taggyűlés úgy döntött, hogy a Bázis Zrt. élére egy öt tagú igazgató 
tanácsot nevez ki. Gesztus értékűnek tartom, hogy az igazgató tanács elnöke az a Makó 
térségi illető lesz, mert akit Farkas Éva Erzsébet Makó Város Polgármestere megnevez, az 
fogja képviselni Makót és a térséget a tanácsban elnökként. Megkérdezem a vitára bocsátást 
megelőzően Nyúl Gyula szakértő urat, van-e kiegészíteni valója?  
 
Nyúl Gyula szakértő: Igen, azt gondolom, hogy az év végéig még többször kell foglalkozni a 
témával. Az egyik legfontosabb dolog, hogy tényleg elindul a DAREH Bázis Zrt. Tegnap volt 
egy egyeztetés az NFM-mel, ahol Orosháza szakértői képviseltették magukat és megpróbálják 
ellehetetleníteni a DAREH működését. Az eredeti koncepció kiment Brüsszelbe, amihez az 
UNIÓ-s támogatást megkapjuk. A mi feladatunk az, hogy üzemeljen.  
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Gyarmati András polgármester: Az október 15-i döntések után feltételezem, hogy a 
közbeszerzés elindulhat. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Igen. De elképzelhető, hogy nem lesz közbeszereztetés. 
 
Gyarmati András polgármester: Ez az információ a mai napon jutott a tudomására? 
 
Nyúl Gyula szakértő: Nem. Várunk egy közbeszerzési állásfoglalást, mert úgy néz ki, hogy 
közbeszerzést akkor nem kell lebonyolítani, ha az ajánlatkérő a közszolgáltatás ellátására 
szerződik. 
 
Gyarmati András polgármester: Ami feltételezi azt, hogy a mostani szolgáltatók tovább 
fognak szolgáltatni, amennyiben megszerzik a minősítést. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Nem, a DAREH Bázis lesz a szolgáltató, alvállalkozó végzi a 
tevékenységet. 
 
Gyarmati András polgármester: Mondjuk, hogy nekünk a Csongrád Megyei 
településtisztasági Nonprofit Kft. –vel nincs problémánk, akkor továbbra is ő fogja végezni a 
szolgáltatást.  
 
Nyúl Gyula szakértő: Akkor igen. Két dolgot kell megnézni. Az egyik, hogy mindenki 
átadta-e a DAREH Bázisnak a közszolgáltatói feladatot és mikor adta át, ha ez nincs a 
rendeletben, akkor módosítani kell. Valamint meg kell nézni, a zöldhulladék elszállítására 
vonatkozó előírásokat. 13 zöldhulladék gyűjtés van, ami többletbevételt jelent az állami 
szervezet részéről, ha ide fizeti a régióba. Ezek nem kerülnek pénzbe, ezért úgy gondoljuk, 
hogy a testületek így meghozzák a döntésüket, hiszen ha valakinek csak 10 alkalommal volt 
előírva zöld hulladékszállítás, akkor örülni fog a 13 alkalomnak, akinek meg ennyi volt, 
annak marad. Az ellátási színvonal egységes lesz, de ezt meg kell nézni tételesen. Ezt a 
rendeletet is módosítani kell, mert ezt a tevékenységet kell a DAREH Bázisnak előírni az 
alvállalkozó számára. 
 
Gyarmati András polgármester: A zöld gyűjtés azt jelenti, hogy évente 13 alkalommal zöld 
hulladékgyűjtés is lesz. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Évi 12 alkalomnál legalább eggyel több. 
 
Gyarmati András polgármester: Évente 13 alkalommal zöld hulladékgyűjtés is lesz, hogy 
él vele a lakó, vagy nem, az az ő dolga, de a lehetősége meg lesz. Tételezzük fel, hogy marad 
a jelenlegi gyakorlat, a lomtalanítást tekintve a színvonal csak magasabb lehet. Példaként 
hozom föl a kéthetente törtnő szemétszállítást, ez nyáron áldatlan állapotokat idézett elő. Itt 
most hetenkénti szállításról beszélünk.   
      
Nyúl Gyula szakértő: Ha hetente volt, akkor heti szállítás marad. 
 
Gyarmati András polgármester: Nálunk most kéthetente van, de a törvényi előírás szerint 
hetente kellene. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Az elmondottakat kell rendeletben szerepeltetni, módosítani, 
pontosítani, kiegészíteni, hogy elérjük a törvényi minimumot, mert az ettől eltérő elmaradást 
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bünteti a rendszer. Ezt szeretnénk elérni, ezeket tételesen végig kell nézni, ezért még biztos, 
hogy kell ezzel foglalkozni. Amint ezek megvannak, lehet a szolgáltatásokat elindítani. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem szakértő urat, hogy jegyző asszony megkeresését 
ezen ügyben segítse. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Természetesen. Én úgy gondolom, hogy mintát fogok átküldeni, 
amiből lehet építkezni. 
   
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kéthetente történő szállítással kapcsolatban szeretnék 
reflektálni. Amikor mi módosítottuk tavaly a rendeletünket - ugye a törvény azt írja elő , hogy 
hetenként kell szállítani a kommunális hulladékot – ez így is került rögzítésre a 
rendeletünkben. Ezzel szemben a szolgáltató nem hajlandó hetenként elszállítani, ezért a 
díjért, mert neki az veszteséges lenne. 
 
Nyúl Gyula szakértő: A DAREH Bázis azt ígérte meg, hogy a szolgáltató szolgáltathat ott, 
ahol most van, kivéve, ha az önkormányzat testülete mást kíván. Ezt a szolgáltatóval együtt 
kell megbeszélni. Mi biztos nem fogjuk bevállalni a kétheti szállítást.  
    
Gyarmati András polgármester: A félreértés abban van, hogy közszolgáltató vállalta volna 
a hetenkénti szállítást, csak abban az esetben a szállítási költség a duplája lenne. Az 
önkormányzat nem akarta terhelni ezzel a lakosságot. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Ezt mindenképpen a közszolgáltatóval kell egyeztetni. De azt 
gondolom, hogy a mostani gyűjtés megduplázódik, akkor neki a bevétele is megduplázódik. 
NHKV az ürített literszám alapján fizet.  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jogszabály szerint a szolgáltatónak eddig is hetente 
kellet volna végezni a szolgáltatást. Kissé furcsa a dolog abból a szempontból, hogy annak 
ellenére, hogy neki úgymond „nem éri meg” mégis ragaszkodik a területhez, míg más 
szolgáltató szorosan értelmezi a jogszabályt, el is szállítja heti gyakorisággal, és még úgy is 
megéri neki. Én próbáltam testületi ülésen hadakozni, hogy milyen szállítási gyakoriság 
kerüljön a rendeletbe. Azt mondta a képviselőjük, ha heti gyakoriságot írunk a rendeletbe és ő 
nem szállítja el, akkor jogszabályt sért. Erre a válaszom az volt, hogy amennyiben viszont 
kéthetenkénti gyakoriságot írunk, akkor mi követünk el törvénysértést. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Ezért gondolom azt, hogy mindenképpen lesz egy egyeztetés a 
közszolgáltatókkal. Ez a feladat lekerül az önkormányzatokról, a DAREH Bázis koordinálja, 
és az általa megszabottaknak megfelelően kell elvégezni a szolgáltatást. Amennyiben nem 
teszi, lesz más szolgáltató, aki a feladatot végrehajtja. Az a lényeg, hogy az átállásból a 
lakosság ne érezzen meg semmit. Meddig van a közszolgáltatóval szerződése az 
önkormányzatnak? Nem is lett átadva a DAREH Bázisnak a megbízás? 
 
Gyarmati András polgármester: De át lett adva, nem emlékszem, hogy mikortól. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Azonnal, vagy jövő évtől? 
  
Gyarmati András polgármester: Idén ősztől. 
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Október 31-től, vagy november 1-jétől? Nem 
emlékszem pontosan. 
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Rögtön behozom a szerződésmódosítást. 
 
Nyúl Gyula szakértő: A DAREH Bázis indulása csúszott, de kéthete megjött az engedély, 
2017. január 1-jével minden szempontból föl tud állni a DAREH Bázis. A mestertervet még el 
kell készíteni, de ezen dolgozunk. 
 
Gyarmati András polgármester: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Elhangzott a literben történő számlázás. Ugyanakkor az 
érkeztetési pontokon a mérések már tonnában és súlyban történnek, ez alapján készül az 
elszámolás. A kezdetektől fogva hangsúlyoztam, hogy minden egyes hulladékot nem literben, 
hanem tonnában és súlyban határozzanak meg. Azt szeretném továbbra is kérni, hogy súlyban 
történjen az elszámolás. Azt gondolom, hogy a liter egy kényszer elszámolás. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Erről sokat lehetne vitatkozni. Nem lehet fölosztani a súlyt a lakosok 
között. Nehéz egy ilyen általános rendszert bevezetni. Ezt nem a DAREH Bázis feladata 
meghatározni. Ahhoz mérni kellene azt is, hogy az egyes lakosoktól milyen súlyú hulladékot 
veszünk át. Ezt lehetne, csak nagy beruházás szükséges hozzá. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Kérdezem, hogy az átrakó bázisállomások helyszínei, és 
azok kivitelezései megtörténtek-e már, illetőleg a válogató üzemnek a struktúrája föl állt-e? 
 
Nyúl Gyula szakértő: Minden készen van már egy éve.  
 
Gyarmati András polgármester: Az nem hangzott el a bevezető részben, hogy ez a 
koordináló cég lesz kapcsolatban a lakosokkal, és ő hajtja be a hátralékokat is. Ilyen 
szempontból az önkormányzat teljesen kikerül a rendszerből. Van-e további kérdés, 
észrevétel? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Közben előttem van a szerződésmódosítás, melynek a 
12. pontja így szól: „A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) 
pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1.-jéig szerzi be.” Ezt kaptuk meg. 
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 2016. április 1-jén működő 
Közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel ezen határidőig nem rendelkezik, a települési 
önkormányzat (megrendelő) 2016. október 1-jét követő 30 napon belül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja.” 
 
Gyarmati András polgármester: Tulajdonképpen nem is mondjuk fel a szerződést, mert a 
megfelelőségi véleményt megszerezte a szolgáltató.  
 
Nyúl Gyula szakértő: Ez azt jelenti, hogy 2017. március 31-ig van mindenkinek élő 
szerződés, mert addig hosszabbították meg. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Így van, és nem rendelkezik róla, hogy ebben az 
esetben mi a teendő. 
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Gyarmati András polgármester: Akkor, amikor a Bázis Zrt. föl tud állni – a tervek szerint 
2017. január 1-jétől -, akkor kell arról gondoskodnunk, hogy megszüntetjük a szerződést, és a 
DAREH Bázis Zrt. bízza meg a szolgáltatót, hogy folytassa tovább a közszolgáltatást. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Ez nem lesz egyszerű feladat. Egyszerűbb lenne, közös megegyezéssel 
átruházni a szerződést, de jelenleg nem tudom, hogy áll a dolog.  
 
Gyarmati András polgármester: Azt szeretném kérni, hogy amikor kitisztulnak a dolgok - 
ismerve konkrétan Nagylak ügyét -, akkor a szakmai stáb mindig mondja, hogy mi a teendő. 
 
Nyúl Gyula szakértő: Azt gondolom, hogy polgármestereknek lesz szakmai tájékoztató. Az 
NHKV egyértelművé teszi, hogy 2017. március 1-jétől kié a megfelelőségi nyilatkozat. Ha ez 
a DAREH Bázis Zrt-re szól, onnantól kezdve egyértelmű lesz, hogy ki a közszolgáltató és az 
összes szerződés felmondásos dolgot el lehet intézni.  
 
Gyarmati András polgármester: Mindenki számára világos, ami elhangzott? A kérdésem 
most már csak annyi - jegyző asszony és szakértő úr -, hogy a határozati javaslat, amit föl 
olvasok, rendben van-e? Nehogy valami olyasmit hagyjunk jóvá, ami nem szükséges. 
„Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata a társulás taggyűlésének korábbi határozataival elfogadott, a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosítószámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott 
rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó koncepció módosításáról szóló, a 
taggyűlés által a 2016. szeptember 21.-i ülésén 16/2016. (IX. 21.) TGy. határozatával 
elfogadott dokumentumot a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben nyilatkozik arról, 
hogy a módosított koncepcióban szereplő adatok, információk a valóságnak és a mai napon 
hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről a társulás elnökét 
tájékoztassa.” 
     
Nyúl Gyula szakértő: Igen. Ez teljesen jó. Nem fejeztük be még a határozatok gyártását, de 
ígérem, év végéig megtesszük. Ez most teljesen jó.  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Megküldték Farkas János polgármester úrnak a Gyula 
város képviselő-testülete elé kerülő anyagot, abból készítettem az előterjesztést. 
  
Gyarmati András polgármester: Lezárhatom a vitát? Megállapítom, hogy igen. Kérem a 
testületet, hogy az általam előbb fölolvasott határozati javaslat szíveskedjen elfogadni. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
120/2016. (X. 12.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó 
koncepció módosításáról 
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H a t á r o z a t 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a társulás taggyűlésének korábbi 
határozataival elfogadott, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosítószámú, 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás területén” című projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére 
és díjpolitikájára vonatkozó koncepció módosításáról szóló, a taggyűlés által a 
2016. szeptember 21-i ülésén 16/2016. (IX. 21.) TGy. határozatával elfogadott 
dokumentumot a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben nyilatkozik 
arról, hogy a módosított koncepcióban szereplő adatok, információk a 
valóságnak és a mai napon hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá 
annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt 
befejezését követő legalább öt évig. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről a társulás 
elnökét tájékoztassa.” 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő közlésre: 2016. október 15. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- DAREH Önkormányzati Társulás elnöke 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  

 
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm vendégünknek, hogy eljött. Mivel több 
napirend nincs, ezért a rendkívüli testületi ülést bezárom. (14.35 órakor)  
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
            Kolozsvári Rozália Runákné Gulácsi Krisztina  
              jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  
 


