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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő

megszüntetésére

El  őadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató DUNANETT NKft. Dunaújváros, Budai Nagy A. út. 2.

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.12.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12.

A napirendi pont rövid tartalma: A jelenlegi helyzetben szükségszerűvé vált a .Dunanett Nonprofit kft és a
Közép-Duna Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  között  fennálló  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 11186/2017.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2017. 04. 06. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 06.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs Dr. Petánszki Lajos s.k.

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös

megegyezéssel történő megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Ferencz Kornél a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Cserna Gábor polgármester
úrhoz  intézett  levelében  kérte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
felhatalmazását,  a Dunanett  Nonprofit  Kft. Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulással  jelenleg  hatályban  lévő  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére. 
A levél jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A mellékelt levél alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásának
összefoglalt  indoklása a következő.  A hulladékról  szóló 2012.  évi  CLXXXV. törvény alapján az
állam úgy döntött, hogy a hulladékgazdálkodási feladatok összehangolt és hatékony működtetése
céljából,  mintegy  koordináló  szervként  létrehozza  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium
struktúrájában a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban:
NHKV  Zrt.).  A  jogalkotó,  ezáltal  célul  tűzte  ki  egy  egységes  többségében  állami  vagy
önkormányzati nonprofit  közszolgáltatási szektor kialakítását, tekintettel arra, hogy az egységes
hulladékgazdálkodás  és  feldolgozás  tekintetében  jelentős  lemaradása  van  országunknak.  Az
NHKV Zrt. a közszolgáltatási területek optimalizálásával, a korábban meghatározott gyűjtőkörzetek
átírásával, a műszaki végpontok újraértelmezésével próbálja a hulladék áram legoptimálisabb útját
kialakítani, ezáltal biztosítva a szektor gazdaságosságát. Ezen célok megvalósításával regionális
közszolgáltatási  rendszereket hoztak létre és a korábbi 320 közszolgáltató helyett,  mára 18-22
vezető  közszolgáltató  van  jelen.  A  többi  közszolgáltató  egy  más  típusú  feladatvállalással,
úgynevezett teljesítési segédként látja el a hulladékgazdálkodási feladatot. 
Az  NHKV  Zrt.  2016.  április  1-től  jogosult  ellátni  a  koordinálói  feladatokat  és  beszedni  a
közszolgáltatási  díjakat.  A  területi  integrációt  a  közszolgáltatási  díj  begyűjtésével  és  sajátos
visszaadásával  tudta  elérni.  A koordináló  szerv  egy  képletbe  tömörítette  a  feladatvállalás  fő
pilléreit,  ezt  követően  a  minimum  szolgáltatási  tartalom,  szelektíven  begyűjtött  anyagok
maximalizálása,  a  műszaki  végpontok  fejlesztési  kényszere  és  a  lakosságszám megjelenítése
határozza meg az elszámolási rendszert.
A Dunanett  Nonprofit  Kft.  a Közép Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás
(továbbiakban: Társulás) által kiírt közbeszerzésen nyerte el a jelenlegi szolgáltatási területén a
közszolgáltatás jogát.
Az átalakult rendszerek értelmében a Dunanett Nonprofit Kft. jelenleg a közszolgáltatás ellátását
jelentős  veszteséggel  tudja  ellátni.  Elkerülhetetlen,  hogy  a  területi  integráció  Dunaújváros
térségében is megtörténjen, ezáltal biztosítva, hogy a cég stabil és kiszámítható közszolgáltatást
tudjon biztosítani. 
Az  NHKV  Zrt.  által  felépített  elszámolási  rendszerben,  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  a  területi
integrációs folyamaton átesve megtalálhatja az utat az új szerepvállalásához, melyen keresztül
esélye lehet a gazdálkodásának stabilizálására. 
A közszolgáltatási  szerződés megszüntetése azt  fogja eredményezni,  hogy akár közbeszerzési
eljáráson, vagy kijelölés útján regionális megoldás szülessen, ami az a tulajdonos önkormányzat
számára  garanciát  jelenthet  arra,  hogy  a  térségben  kialakítható  legyen  egy  fejlődő,  stabil
közszolgáltatás.
Mind az átmeneti időszakot, mind a végállapotot illetően van esély arra, hogy a közszolgáltatási
feladatot továbbra is a Dunanett Nonprofit Kft. láthatja el. Az új rendszerek értelmében a térségnek
elengedhetetlen  a  Közép  Duna-Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  fejlesztése  és  az
integrációs  folyamat  kialakítása.  A  Közép  Duna-Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Rendszer
fejlesztései  az  előzetes  tárgyalások  szerint,  ez  év  második  felében,  illetve  a  jövő  év  elején
elindulhatnak, amelyek nélkülözhetetlen eszközfejlesztéseket jelenthetnek.
Az  előterjesztést  a  2017.  április  12-ei  üléseken  megtárgyalta  a  városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság.  A  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai
bizottság 4 igen és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. Az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság az előterjesztést  5 igen és  2 tartózkodással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította. A gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta. 



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…/2017. (04. 21.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel

történő megszüntetéséről

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  véve  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.
indokait, utasítja a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy kezdeményezze a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulással  megkötött  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulással  megkötött
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  megszüntetésével  egyidejűleg  dolgozzon  ki
javaslatot  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  Dunaújváros  területén  történő  folyamatos
ellátására  és  folytasson  tárgyalásokat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  a
hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról és javaslatát terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a Dunanett Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója
- a határozat végrehajtásában történő közreműködését:
  a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2017. május 18.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a határozatban
foglaltak közlésére.
Felelős: - a határozatban foglaltak közléséért:

  a polgármester
- a határozatban foglaltak végrehajtásában történő közreműködését:
   a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2017. április 28.

Dunaújváros, 2017. április 21.

                   Cserni Béla s.k.                                                  Hingyi László s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi                   a gazdasági és területfejlesztési

és turisztikai bizottság elnöke      bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
     az ügyrendi, igazgatási 
     és jogi bizottság elnöke


