
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA .

1 .sz. példány

7/201 8.

JEGYZŐKÖNYV
soron kívüli nyílt üléséről

2018. június 27.)

54/2018. (VI. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

55/2018. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi Határozat

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről
és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról

56/2017. (VI. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Igazgatási szünetről

57/2017. (VI. 27.) Képviselőtestületi Határozat
a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről szóló
pályázatban való részvételről

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. június 27-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi a. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert
kép iselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről vendég: O ro
A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, bogy a Képviselőtestület 7 fő személyből áll, az

ülésen jelen van 6 fó képviselő. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

dr. Pap Béla jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.

Javaslom, bogy a mai ülésen a Képviselőtestület a kiküldött meghívóban lévő napirendeket tárgyalja
meg. Van-e a napirendekhez kapcsolódóan más Javaslat, vagy napirend előtti bejelentés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor kérem, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fójelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

542018. (VI. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, bogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendeket elfogadja, és tárgyalja meg.

Határidő: 2018. június 27.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

1. Napirend
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos
feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer
átalakítására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A hulladékszállítás átalakításával kapcsolatosan a REGIO-KOM Társulás Elnökétől, Dr.
Szabó Tamástól, aki egyben Jászberény polgármestere is, 2018. június 22-én kaptuk az írásos anyagot,
hogy a döntéshez soron kívüli önkormányzati ülést hívjunk össze. Az előterjesztés tartalmazza a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek
érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról szóló javaslatot. A vízművekhez
hasonlóan a hulladékszállítást is központosítják. 2000-ben lett létrehozva a társulás. A térségi társulás
kisméretű ahhoz, hogy támogatást kapjon. Ezért több cég kerül összevonásra. A további működtetéséhez
meghatározták az üzemméretet. Ezek alapján kerülnek kialakításra a hulladékszállítási közszolgatatás
ellátási területek. Igy a jövőben hatékonyabban, jobban el tudják látni a feladatukat. Az összevonásra
kerülő cégeket ugyanúgy önkormányzati társulások alkotják.
Az átalakulásnál problémát jelent, hogy a településeken a díjhátralékból adódó kisebb, nagyobb
kintlévőségek halmozódtak fel. A 33 település között van sok olyan település, ahol a lakosság nagy része
nem hzeti a hulladékszállítási díjat, és az önkormányzatoknak kellett volna kifizetni és a lakosoktól
behajtani a hátralékot. Jászboldogháza településen nem nagy a kintlévőség. 30-40 fó van, aki nem fizeti
a hulladékszállítási díjat, ezért felszólítást küldünk részükre. Nagy összegű kiadást jelentett a Regio
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Kom Ft-nek az elmúlt években bevezetett hulladék lerakási illeték, melyet a hulladéklerakót üzemeltető
cégnek kell megfizetni. Ehhez jött még a rezsicsökkentés, ami miatt 8 éve nem lehetett díjat emelni.
Ezzel szemben pedig nem került befagyasztásra a bér és az üzenianyagköltség. Nagyrészt e miatt ment
csődbe a cég. Az átalakítással kapcsolatosan már döntöttünk, most kisebb módosításokról és az üzletrész
névértéken a Társulás részére történő átadásáról kell döntenünk. Az üzletrészt a Társulás részére adjuk
át és vele együtt a tartozást is. Az üzemméret most megváltozik, de nem látom annak hatását, hogy ezzel
a fizetési morál is megváltozna. A hulladék elszállításával eddig probléma nem volt, reméljük, hogy a
jövőben sem lesz. Ez most nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de a 33 településsel együtt döntenünk
kell. Az eddig elért eredményeket sem biztos, hogy ez a térség tudja felhasználni.
Javaslom, hogy az írásbeli előterjesztés alapján fogadja el a Képviselőtestület a határozati javaslatot.
Van-e az elhangzottakhoz vagy az írásbeli anyaghoz kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben

nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2018. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről
és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról

I. Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Társulást, bogy átruházott hatáskörben eljárva

I. a Szelektív Nonprofit Kit. felé jogosító közös tulajdonú —

üzletrészt szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-
adásvételi szerződést megkösse,

2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő
okiratának módosítására hivatott jogügyletet létrehozza és
mindazon további szükséges intézkedéseket megtegye, vagy
azok megtételére másnak meghatalmazást adjon, melyek
ahhoz szükségesek, bogy a cégadat-változásokat az illetékes
Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezze,

3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést és a FIt. 37/B. * szerint az
önkormányzat részvételével működő Társulás tulajdonában
álló hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök,
vagyonelemek üzemeltetéséhez szükséges bérleti szerződést
a Szelektív Nonprofit Kű-vel megkösse,

4. a Társulás képviselője az önkormányzat tulajdonában álló és
a FIt. 37/B. ~ hatálya alá tartozó vagyon vonatkozásában a
bérleti szerződést a Közszolgáltatóval megkösse,

5. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kfl-vel kötendő
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hatályba lépését
követően a korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződéseket megszüntesse és a megszüntetésükhöz
szükséges okiratokat aláírja,

6. utólagos beszámoló mellett minden olyan további szükséges
intézkedést megtegyen a hulladékgazdálkodási integráció
érdekében, mely intézkedések az 1-6. alpont szerinti
határozatok megvalósításához szükségesek, de itt külön
nevesítést nem nyertek.
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II. Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a részesedése mellett
működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kf~-ben részesedést szerezzen ás
felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a részesedésszerzéshez szükséges
jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Erről értesül:

— Dr. Dixiai Zoltán jegyző
— Szűcs Lajos polgármester
— Képviselő-testület tagjai helyben
— Polgármesteri Hivatal Sasné Szöllősi Anita

pénzügyi ügyintéző - helyben
— Polgármesteri Hivatal Irattár
— Regio-Kom Társulás — Dr. Szabó Tamás a

társulás elnöke - Jászberény

2.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Szűcs Lajos: Az igazgatási szünet előterjesztésévei kapcsolatosan átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Az előző évekhez hasonlóan 2018. augusztus 06. 2018. augusztus 20. közötti
munkanapokon a Jásztelki Közös Onkormányzati Hivatalnál igazgatási szünetet tervezünk. Ezen idő
alatt lesz köztisztviseiő a hivatalban. Nem lesz ügyfélfogadás, de sürgős esetekben a kötelező
szolgáltatásokat ügyeleti formában biztosítjuk. Kérem a Képviselőtestület hozzájárulását és
támogatását.
Szűcs Lajos: A munkaterv szerint soros Képviselőtestületi ülés szeptemberben lesz. Sürgős esetben

rendkívüli ülésre kerülhet sor. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 Fá jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2017. (VI. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Igazgatási szünetről

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jásztelek Községi Önkormányzat
döntésével összhangban úgy döntött, hogy a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal Jászboldogházai
Kirendeltsége 2017. augusztus 06. —2017. augusztus 20. közötti munkanapokon igazgatási szünetet
tart. Ezen idő alatt a kötelező szolgáltatásokat ügyeleti formában biztosítja.

Határidő: 2018. augusztus 6.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászberényi Járási Hivatal — Dr. Dobos Róbert hivatalvezető

Köztisztviselők helyben



Szűcs Lajos: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás pályázatot kíván beadni a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítására, mely ellátás vonatkozásában az Emberi Erőforrások
Minisztere a közelmúltban jelentette meg pályázati felhívását. A pályázat célja a szenvedélybetegek
részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás, valamint utcai szociális munka szolgáltatás vonatkozásában
jelenleg ellátatlan területek ellátását vállaló szolgáltató befogadása az ellátórendszerbe, valamint
működésük fenntartásához évente pénzügyi forrás biztosítása. Az ellátás Jászapáti és Jászberényi Járás
területére teijedne ki. Az önkormányzati hozzájárulás attól függ, hogy hány önkormányzat kapcsolódik
be a feladatellátásba. Amennyiben valamennyi jászsági önkormányzat csatlakozik, akkor 31,- Ft/lakos
önkormányzati hozzájárulást kell fizetni az önkormányzatoknak. Javaslom, hogy csatlakozzon az
önkormányzat abban az esetben, ha valamennyi önkormányzat bekapcsolódik a feladatellátásba. Van-e
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2017. (VI. 27.) Képviselőtestületi Határozat
a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről szóló
pályázatban való részvételről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, majd úgy döntött,
hogy csatlakozni kíván a Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási
lehetőségéről szóló pályázathoz és vállalja Jászboldogháza településre eső részének biztosítását
31,- Ft./lakos mértékig.

Erről értesülnek: I ./ Szűcs Lajos polgármester, Helyben
2./ Dr. Dinai Zoltán jegyző, Helyben
3./ JSZSZT
4.! Irattár Helyben

Szűcs Lajos: Amennyiben nincs több hozzászólás vagy egyéb bejelentés, akkor köszönöm szépen a
Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részt vételt, és az ülést bezárom.

(Dr. Dinai Zoltán)
jegyző

ox

Szűcs Lajos)
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

7/20 18.

MEGHIVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 201$. évi munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

2018. június 27 -én, szerdán délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza emeleti Tanácskozó tenne

Javasolt napirendi pontok:

1 ./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos
feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer
átalakítására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban, Írásban

2. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Jászboldogháza, 2018’ jú~us 25. ~

polg’ Ssteo

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek Írásos dokumentuma megtalálható a
www.iaszbo ldo~haza.hu honlapon.



Fwd: Testületi határozat minta küldése

4 flCkCflcl’
Tárgy: Fwd: Testületi határozat minta küldése
Feladó: Szűcs Lajos <polgarmester@jaszboldoghaza.hu>
Dátum: 2018. 06. 22. 10:54
Címzett: “hivatal@jaszboldoghaza.hu” <hivatal@jaszboldoghaza.hu>

Továbbított üzenet
Tárgy:Testületi határozat minta küldése

Dátum:Fri, 22 Jun 2018 10:22:29 +0200
Feladó:RegioKom <tarsuIas@regiokom.hu>

Címzett:Alattyán <titkarsaEE~alattya n.hu>, Jánoshida <titkarsa~@ janoshida.hu>, Jászágó
<jaszago@vnet.hu>, Jászalsószentgyörgy <pol~armester@iaszalsoszentgyorgy.hu>,
Jászapáti ‘polgarmester@ejaszapati.hu>. Jászárokszállás
<ger~ely.zoItan~faszarokszallas.hu>, Jászberény_1 (PM)
<polEarmester~a jaszbereny.hu~’, Jászboldogháza
<polRarmester@ jaszboldoRhaza.hu>. Jászdózsa ‚polgarmester~~aszdozsa.hu>,
Jászfelsőszentgyörgy <iaszfelsoszEvor~v1c~invitel.hu>. Jászivány
<jaszivany~~mail.com>, Jászjákóhalma <iasziakohalma~nrhu>, Jászkisér
<iasikiser@vnet.hu>, Jászladány ‚pmtitkarsa~~~ jaszladany.hu>, Jászszentandrás
‘Qo!garmester~ iaszszentandras.hu>. Jásztelek <jasztelekc~vnet.hu>, Pusztamonostor
<pusztamonostor~vnet.hu>. Átány <Dolhivaatany’&t-online.hu>, Boconád
<hivatal@boconad.hu>. Erdűtelek czerdotelek@aEria.hu>. Erk
czpolhiverk~freemail.hu>, Heves csveiczer.sandor~Dhheves.hu>,
hivatal@hevesvezekeny.t-online.hu ‘hivata!@hevesvezekenv.t-oriline.hu~. Kömlő
<titkarsa~.kumleu~’intellirnail.hu>, Pély <polRarmester@ pely.hu>, Tarnabod
<hivatal@tarnabod.t-on!ine.hu>, Tarnaörs <onkormanyzat@tarnaors.hu>.
Tarnazsadány <tzsDo!~hiv@~mail.com>, Tiszanána <tiszanana~tiszanana.hu>,
polRarmestervisznek@Rmail.com <polRarmestervisznek~Rmail.com>, Zaránk
<i~azgatas~zarank.t-on!ine.hu>, Zaránk ‘z~azdalkodas’~zarank.t~online.hu>,
Jánoshida (polgarmester~~anoshida.hu>, Jászalsószentgyörgy
‘zhivatal@iaszaIsoszent~yorEy.L-w>, Jászárokszállás ‘ztitkarsa~.ph~~aszarokszaílas.hu>,
Jászdózsa <iitkarsaR@iaszdozsa.hu>. Jászladány <POlga rmester@iaszladany.hu>,
Pusztamonostor <pmpol~m~invitel.hu~1 Tarnaörs <QolRarmester~tarnaors.hu>,
Tarnaszentmiklás <QOIE.hiv.tmiklos@dunaweb.hu>, Tenk <polEarrnester@tenk.hu>,
Jásztelek_Táth Nóra <norv123@freemail.hu>. Erdőtelek2 <forgacsj.ne~grnail.com>,
Jászfelsőszentgyörgy2 <zelenaine@invitel.hu>

Tisztelt Társulási Tag Önkormányzatok!

Tisztelt Polgármester Társaim!

mm nf mr tm



Fwd: Testi’ eti határozat minta küldése

A Regio-Kom Társulás 32/2017. (Xl.24.) számú határozatával elfogadta az előterjesztést és a
mellékletekben szereplő dokumentumok tartalmát, melyek szükségesek a 2018. július
elsejétől esedékes hulladék-gazdálkodási integráció tárgyában. Tekintettel arra, hogy az
integrációs folyamatban még további két társulás is érintett és ezen társulások vonatkozó
dokumentumaikat csak mostanra készítették el, a végleges integrációs anyagban a korábban
általunk elfogadottakhoz képest módosításokra van szükség.

A módosított anyagokat, illetve az ezzel kapcsolatos önkormányzati határozattervezet
mellékelten megküldöm.

Kérek minden polgármester tagtársamat, hogy 2018. június 27-ével bezárólag a témában
soron kívüli önkormányzati ülést hívjanak össze.

2018. június 28-án csütörtökön 10 órától soron kívüli társulási ülést kezdeményezek!
Tekintettel a döntés minősített, 2/3 többség igényére, kérek minden polgármestert, hogy
személyesen vagy írásos meghatalmazás alapján képviselője útján biztosítsa a határozati
többséget.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Tamás

REGIO-KOM Társulás elnöke

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

— Mellékletek:

Albérleti_szerződés_JVV_Zrt»docx 54,2 KB

Albérleti_szerződés_REGIO-KOM_Szolgáltató.docx 54,3 KB

Alválla lkozói_szerződés_egyeztetett.docx 58,4 KB

Bérleti_szerződés.docx 50,5 KB

Közszolgáltatási_szerződés.docx 58,5 KB

Önkormányzati előterjesztés és határozati javaslatok.docx 29,7 KB

Szelektív_Kft._Társasági_szerződése.docx 58,8 KB

Ozletrész_átruházási~~szerződés.docx 38,4 KB
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Jászboldogháza Község Polgármesterétől
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok

teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról

Tisztelt Képviselő-Testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. ~ (1)
bekezdés 19. pontja szerint a hulladékgazdálkodás a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.
A Mötv. 41. ~ (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testüli’- e törvényben meghatározott
kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkórmányzat testületére, a
jegyzőre, a társulására ruházhatja át. . . . .

Önkormányzatunk a kötelező önkormányzati feladát ieljesítése érdekében a Mötv. 13. ~ (1)
bekezdés 19. pontja alapján és a Ht. 33. ~ (1) bekezdése ala~jáii kötelezően ellátandó
hulladékgazdálkodási feladatok vonatkozásábán a hátáskört társulásra ruházta át.
A Mötv. 90. ~ (1) bekezdése értelmében a társulás a féládatkörébe tartozó közszolgáltatások
ellátására - jogszabályban meghatározöttak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó
szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb. szervezetet al~píthat, kinevezi vezetőiket. A
társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét. :

. - ~~).~ltt’.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvén~, (Ht.)36. (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzatok hulladék~azdálkodásL feladat~ik~’ ellátása érdekében egymással
társulhatnak. A társulás tartalmát és feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó
jogszabályok keretei között társulási megálla~iodásban állapítják meg.
A Ht. 33. ~ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeládat ellátását~, a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján biztosítj&
A [It. 33.;~ (2) beke~dése sÉerint a települési önkormányzat az önkormányzati
hulladékgazclálkodái közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a
közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni, •a hullidékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem
tartozik a Kbt. alkálmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötése-aKbt. szerinti kivételi körbe esik.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. ~ (1) bekezdés i) pontja
kimondja, hogy e törvényt nem kell alkalmazni — vagyis nem kell közbeszerzési eljárást
lefolytatni — az 5. ~ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi
személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a
saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő
befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével
kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-
részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló
ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi
személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.
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A Ht. 34. ~ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására csak 1 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést köthet.
A Ht. 34. ~ (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban:
minősítési engedély) és a 32/A. 5(1) bekezdés O pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel
rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
A Ht. 37/B. 5 alapján a települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a
tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha
nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló törvény
előírásainak megfelelően kötélesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átádni.
A Ht. 32/A. 5(1) bekezdés d) pontja az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok keretében
az állam kötelezettségévé teszi az Országos Hulládékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv
elkészítését, amely többek között meghatározzá a közszolgáltatás ellátásának optimális
területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
az i) pont szerint pedig az állam beézedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a
közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltátási díj megállapításáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendéletében foglaltáknak megfelelően meghatározott
szolgáltatási díjat.
Önkormányzatunk részese annák az optimálii területi lehatárolásnak, ahol az alábbi
önkormányzati társulások egyike hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatokat lát el:
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
székhely: ~ 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.,
torzskonyvi azonosito szem (PlR)t~’~ 838245
adoszam 15838241-2-10
statisztikai számjel: ‘. ~-.. t.15838241~381 1-327-10
képviseli: ‘:.~‘ . Kómár József
alapítói jogok gyakorlója: r 37 települési önkormányzat
Kelet-Nógrád Térségi .J-iulladékgazdálkodási Társulás
székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 798868
adószám: •.: 15798860-2-12
statisztikai számjel: .~. 15798860-3811-327-12
képviseli: Fekete Zsolt
alapítói jogok gyakorlója: 51 települési önkormányzat
Hatvan ás Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 799733
adószám: 15799737-2-10
statisztikai számjel: 15799737-7490-327-10
képviseli: Kómár József
alapítói jogok gyakorlója: 20 települési önkormányzat
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
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székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 576734
adószám: 15576732-2-16
statisztikai számjel: 15576732-3821-327-16
képviseli: Dr. Szabó Tamás
alapítói jogok gyakorlója: 33 települési önkormányzat

A társulások által ellátott közszolgáltatási területen élők lélekszáma mintegy 400.000.000,- fő,
amely népesség már lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra lehatárolt
terület gazdaságos És fenntartható működtetését, azaz a hulládékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátását és egyben alkálmás a fejlesztések hatékony
megvalósítására.
A bemutatott társulások közül a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulásnak tagjai között található Tura Város Onkormányzata, Galgahévíz
Község Onkormányzata, Zsámbok Község Onkormányzata és Vácszentlászló Község
Onkormányzata, akiket a Ha Wan és Környéke Települési Szflárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás közös tulajdonában álló üzletrésszel mint ta~gal.jelenleg illét az alábbi
gazdasági társaság felé jogosító üzletrészek~miridegyike a létesítő okiratban és a
tagjegyzékben meghatározott arányban:
Szelektív Hulladékhasznosító és Kömyzelvédelmi Nonprotit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövid neve: Szelektív Nonprofit KfL.
Cegjegyzekszám: 13-09-082834
Székhely: . 2194 Turá 0272/7 hrsz.~
Adószám: 11884226-2-13
Statisztikai számjel: 11884226-3811-572-13
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.13-09-082834
A Szelektív Nonpróftt Kft. rendelkezik mindazon hatósági engedélyekkel és egyéb
jellemzőkkel, melyek~ álkalmassá teszik a négy társulás által lehatárolt közszolgáltatási
területen a hulladékgazdálkodói közszolgáltató feladatainak ellátására és e jogállás
megszerzésére. :. .-

Amennyib~ az előzőekben bemutatott társulások részére a tulajdonos önkormányzatok
értékesítik~ az üzletrészeik mindegyikét, akkor a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő
közbeszerzési eljáráshoz nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, figyelemmel a
Kbt. fent idézett 9. ~ (1) bekezdés I) pontjára. Ilyen helyzet kialakítására az mutatkozik
célszerűnek, h6g~t három egyforma arányú üzletrésztulajdont szerezzenek a társuláok,
mégpedig akként, . hogy a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gázdálkodás
Fejlesztése Társulás közös tulajdonban szerezze meg eleve az üzletrészt, mivel e két
társulásban részes önkormányzatok közül 20 önkormányzat mindkét társulásban tag.

A térségben kialakult és bevált gyakorlat szerint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VGU Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási És Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 12-09-001807) látta el. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás területén pedig többek között a REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (16-09-013258), a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (16-09-006070) és a Jászberényi
Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16-10-
001579) vett részt a hulladékgazdálkodási feladatokban. Korábban részt vett a
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hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtásában a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit
Kft. (16-09-003567) is. E gazdasági társaságok mindegyike köztulajdonban álló gazdasági
társaság, ahol az önkormányzati, Illetve a társulási tulajdon kizárólagos. Nevezett társaságok
részvétele a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak ellátásában változatlanul
Indokolt, esetükben a Kbt. 9. ~ (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
lehet alvállalkozói szerződést kötni, emellett a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító közös
tulajdonú üzletrészek tekintetében a tulajdonosi részvételük is kívánatos a közbeszerzési
szabályok feltétlen megtartása érdekében. Mindegyik most említett gazdasági társaság azon
üzletrészben válik közös tulajdonossá, amely üzletrésszel érintett területen korábban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljesítésében közreműködött.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. ~ (14) bekezdés b) pontja alapján e
gazdasági társaságok részesedés-szerzéséhez illetőleg átruházásához a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés szükséges.
A Ht. korábban idézett 37/B. s-ban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez az egyes
önkormányzatoknak és a társulásoknak a közszolgáltatási szer±ődések megkötését követően
szerződést kell kötniük a közszolgáltatóval a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási
létesítmények, eszközök, vagyonelemek biztosítására, üzemeltetésére.
A jelen előterjesztésben megfogalmazott célok. és feladatok teljesüléáéhez és teljesítéséhez
közszolgáltatási szerződést és bérleti szerződést célszerű és szükséges kötni, illetőleg Ilyen
szerződések megkötésére a társulást felhatalmazni. Az átadott eszközöket viszont a társulás
tulajdonában és a tagönkormányzatok tulajdonában -4116 gazdasági társaságok a
közszolgáltatásban való közreműködésük érdekében a Szelektív Nonprofit Kft-től birtokba és
használatba vennék, melyhez albérléti szerződést célszerű kötni. Ezeknek a szerződéseknek
és a Szelektív Nonprofit Kft Új eg~éé~es szerkezetbe foglalt létesítő okiratának a tervezetét
jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
Mint Ismeretes, korábban hasonló tárgyban már születtek képviselő-testületi döntések,
azonban azok helyett az itt javasolt határozatokat indokolt meghozni, figyelemmel az
időközbeni szakmai egyeztetésekre, üzleti tárgyalásokra és arra a tényre, hogy az
integrációban részestovábbi társulások tartalmi értelemben részben eltérő dokumentumokat
fogadtak el.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
„.12018. (... ....) sz. Képviselő-tesiületi
(a hulladókgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok
teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladókgazdálkodási rendszer átalakításáró!)

I. Jáúboldogháza~ .~. Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Társulást, hogy átruházott hatáskörben eljárva

1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító — közös tulajdonú —

üzletrészt szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-
adásvételi szerződést megkösse,

2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő
okiratának módosítására hivatott jogügyietet létrehozza és
mindazon további szükséges intézkedéseket megtegye, vagy
azok megtételére másnak meghatalmazást adjon, melyek
ahhoz szükségesek, hogy a cégadat-változásokat az illetékes
Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezze,

3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést és a Ht. 37/B. ~ szerint az önkormányzat
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részvételével működő Társulás tulajdonában álló
hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek
üzemeltetéséhez szükséges bérleti szerződést a Szelektív
Nonprofit Kft-vel megkösse,

4. a Társulás képviselője az önkormányzat tulajdonában álló és a
Ht. 37/B. ~ hatálya alá tartozó vagyon vonatkozásában a bérleti
szerződést a Közszolgáltatóval megkösse,

5. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hatályba lépését
követően a korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződéseket megszüntesse és a megszüntetésükhöz
szükséges okiratokat aláírja,

6. utólagos beszámoló mellett minden olyan további szükséges
intézkedést megtegyen a hulladékgazdálkodási integráció
érdekében, mely intézkedések az 1-6. alpont szerinti
határozatok megvalósításához szükségesek, de itt külön
nevesítést nem nyertek.

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz,
hogy a részesedése mellett működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft
ben részesedést szerezzen és felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a
részesedésszerzéshez szükséges jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Erről értesül:

— jegyző
— polgármester
— Képviselő-testület / Közgyűlés tagjai
— Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintéző
— Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály H.
— ... Társulás

Jászboldogháza, 2018. június 25.napján

Szűcs Lajos
polgármester

Mellékletek:
1) Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának tervezete — mintaokirat
2) üzletrész-átruházási szerződés tervezete — mintaokirat
3) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezete — mir’taokirat
4) bérleti szerződés tervezete — mintaokirat

5) albérleti szerződés tervezete alvállalkozóknak — mintaokirat
6) albérleti szerződés tervezete hulladéklerakó üzemeltetőjének — mintaokirat
7) alvállalkozói szerződés tervezete alvállalkozóknak — mintaokirat
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ÜZLETRÉSZ Á’rRuHÁzÁsl SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Tura Város Őnkonnányzata (FIR: 730556; székbely: 2194 Tura, Petőfl Sándor tér 1.; adószám: 15730552-2-
13; képviseletében eljár: Szendrei Ferenc polgármester; bankszámlaszám~ - - ) mint eladó (a
továbbiakban: Eladót), és

Galgahévíz Község Önkormányzata (FIR: 730480; székhely: 2193 Galgahévíz, Fő utca 143.; adószám:
15730480-2-13; képviseletében eljár: Vanó András polgármester; bankszámlaszám- - - ) mint eladó
(a továbbiakban: EladóZ), és

Zsámbok Község Önkormányzata (FIR: 734619; székhely: 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.; adószám:
15734611-2-13; képviseletében eljár: Holló Ilona polgármester; bankszámlaszám~ - - ) mint eladó (a
továbbiakban: EIadó3), és

Vácszentlászló Község Önkormányzata (FIR: 734785; székhely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.;
adószám: 15734783-2-13; képviseletében eljár: Horváth László Tibor polgármester; bankszámlaszám~ -

- ) mint eladó (a továbbiakban: Eladó4), (eladók a továbbiakban együtt: Eladók)

másrészről a

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodásl Társulás (FIR: 798868; székbely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér
1.; adószám: 15798860-2-12; képviseletében eljár: Fekete Zsolt elnök) mintvevő (a továbbiakban: Vevőt) és a

VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.12-09-001807; székhely: 3100 Salgótarján, Kertész u. 2.; adószám: 11201858-2-12; képviseletében eljár:
Fekete Zoltán Nándor ügyvezető) mintvevő (a továbbiakban: Vevőz) ésa

Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (FIR: 576734; székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18.; adószám: 15576732-2-16; képviseletében eljár: Dr. Szabó Tamás elnök) mint vevő (a továbbiakban:
Vevő3) és a

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.16-09-006070;
székhely: 5141 Jásztelek, külterület 090/2. hrsz.; adószám: 12495135-2-16; képviseletében eljár: Hajdú László
Sándor ügyvezető) mint Vevő (a továbbiakban: Vevő4) és a

REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.16-09-
013258; székhely: 5100 Jászberény’, Lehel vezér tér 18.; adószám: 23384479-2-16; képviseletében eljár: Hajdú
László Sándor ügyvezető) mint vevő (a továbbiakban: VevőS) és a

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.16-
10-001579; székhely: 5100 jászberény, Margit-sziget 1.; adószám: 11267827-2-16; képviseletében eljár: Horgosi
Zsolt vezérigazgató) mint vevő (a továbbiakban: Vevő6) és a

Tura Város Galgahévíz Község Zsámbok Község Vácszentlászló Község Kelet-Nógrád Térségi
Önkormányzata Önkormányzata önkormányzata Önkormányzata Hulladékgazdálkodási

Eladó 1 Eladó 2 Eladó 3 Eladó 4 Társulás
Szendrel Ferenc vanó András Holló Ilona Horváth László Tibor vevőt

polgármester polgármester polgármester polgármester Fekete Zsolt elnök

VGÜ Nonprofit Kit Regio-Kom Térségi REGIO-KOM REGIO-KOM Térségi Jászberényi v. V. Nonprofit
Vevő2 Kommunális Nonprofit Rh. 1-lulladékszállltási Zrt.

Fekete Zoltán Nándor Szolgáltató Társulás Vevő4 Nonprofit Kk Vevő6
ügyvezető Vevő3 REGIO-KOM Hajdú vevós Horgosi Zsolt vezérigazgató

Dr. Szabó Tamás László Sándor Hajdú Lászl6 Sándor
elnök ügyvezető ügyvezető

Iászapátl Városüzenieltetó Nonprofit Kft.
vevő?

Tótin Lóránt
ügyvezető
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Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.16-09-003S67; székhely: 5130
jászapáti, Gyöngyvirág út 11.; adószám: 11274098-2-16; képviseletében eljár: Tótin Lóránt ügyvezető) mint vevő
(a továbbiakban: Vevő7)

(vevők a továbbiakban együtt: Vevők; felek a továbbiakban együtt: Fél vagy Felek) között alulírott helyen és napon,
az alábbi feltételek szerint:

1. Eladól kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg.10-09-036776
cégjegyzékszámon nyilvántartott. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14., a továbbiakban: Társaság) 590.000,- forint, azaz
ötszázki]encvenezer forint névértékű, 19,66% hányadú üzletrésze (a továbbiakban: Üzletrészi). Eladó2 kizárólagos
tulajdonát képezi a Társaság 540.000,- forint azaz ötszáznegyvenezer forint névértékű, 18% hányadú üzletrésze (a
továbbiakban: Üzletrész2). Eladó3 kizárólagos tulajdonát képezi a Társaság 480.000,- forint. azaz
négyszáznyolcvanezer forint névértékű, 16% hányadú üzletrésze (a továbbiakban: Üzletrész3). Eladó4 kizárólagos
tulajdonát képezi a Társaság 390.000,- forint azaz háromszázkilencvenezer forint névértékű, 13% hányadú
üzletrésze (a továbbiakban: Üzletrész4).

2. Felek az 1. pontban Írt üzletrészek névértékeit az Eladók által szolgáltatott törzsbetétek alapján határozzák meg.

3. Eladó2 a kizárólagos tulajdonában álló Üzletrész2-őt felosztja egy darab 520.000,- Ft, azaz ötszázhúszezer forint
névértékű és 17,33% hányadú üzletrészre (a továbbiakban: Üzletrész2/A), valamint egy darab 20.000,- Ft, azaz
húszezer forint névértékű és 0,66% hányadú üzletrészre (a továbbiakban: Üzletrész2/B). (Üzletrészi,
Üzletrész2/A, Üzletrész2/B, Üzletrész3, Üzletrész4 a továbbiakban együttesen: Üzletrészek)

4. Eladól a kizárólagos tulajdonában álló Üzletrészl-et, Eladó2 a kizárólagos tulajdonában álló és 3. pont szerint
felosztott üzletrészek közül az Üzletrész2/B-t, Eladó4 pedig a kizárólagos tulajdonában álló Üzletrész4-et eladja,
Vevő3, Vevő4, VevőS, Vevő6, valamint Vevő7 pedig megveszik azokat Vevő3-nak~ Vevő4-nek, Vevős,-nek Vevő6-
nak, valamint Vevő7-nek az Igy létrejövő 1.000.000,- Forint azaz egymillió forint névértékű üzletrészen közös
tulajdonuk jön létre. A közös tulajdonú üzletrészen Vevő3-at 2/10, Vevő4-et 2/10, VevőS-öt 2/10, Vevő6-ot 2/10 és
Vevő7-et 2/10 tulajdoni hányad illeti meg. A közös tulajdonú üzletrész tekintetében a tulajdonostársak közös
képviselőnek Vevő3-at választották meg.

5. Eladó2 a kizárólagos tulajdonában álló és a 3. pont szerint felosztott üzletrészek közül az Üzletrész2/A-t, valamint
Eladó3 a kizárólagos tulajdonában álló Üzletrész3-at eladja, Vevől és Vevő2 pedig megveszik azokat Vevől-nek és
Vevő2-nak az Így létrejövő 1.000.000,- Forint azaz egymillió forint névértékű üzletrészen közös tulajdonuk jön létre.
A közös tulajdonú üzletrészen Vevől-et %‚ valamint Vevő2-őt % tulajdoni hányad illeti meg. A közös tulajdonú
üzletrész tekintetében a tulajdonostársak közös képviselőnek Vevől-et választották meg.

6. Eladók kijelentik, hogy az Üzletrészek teljes egészükben pénzbeli hozzájárulásból állnak, per- és teher- és
igénymentesek, mellékszolgáltatási kötelezettséggel nem terheltek, valamint a törzsbetétjüket teljes mértékben
megflzették.

Tura város Galgahéviz Község Zsámbok Község vácszentlánló Község Kelet-Nógrád Térségi
Önkormányzata Önkormányzata Órikormányzata Önkormányzata Hulladékgazdálkodási

Eladó 1 Eladó 2 Eladó 3 Eladó 4 Társulás
Szendrei Ferenc vanő András Holló Ilona Horváth László Tibor Vevől

polgármester polgármester polgármester polgármester Fekete zsolt elnök

VGZ) Nonprofit Kft Reglo-Kom Térségi REGI0-KOM REGIO-KOM Térségi lászberényiv.v. Nonprofit
Vevő2 Kommunális Nonprofit KR Hulladékszállltási Zrt

Fekete Zoltán Nándor Szolgáltató Társulás vevó4 Nonprofit Kft. Vevő6
ügyvezető vevő3 REGIO-KOM Hajdú Vevó5 Horgosi Zsolt vezérigazgató

Dr. Szabó Tamás László Sándor Hajdú László Sándor
elnök ügyvezető ügyvezető

Jászapáti Városúzemeltetó Nonprofit KR
vevő7

Tótin Lóránt
ügyvezető
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7. Felek kölcsönösen tudomással rendelkeznek arról, hogy az Üzletrészz felosztásához, az Üzletrész2/A-nak és az
Üzletrész2/B-nek a Társaság tagjain kívül álló személyre történő átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges,
továbbá, hogy az üzletrész tekintetében a tagot, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt elővásárlási jog
il]eti meg. Erre tekintettel a Felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződés azzal a feltétellel ős azon a napon lép
hatályba, ha és amely napon a Társaság az üzletrész felosztásához és Vevők általi megszerzéséhez hozzájárult,
valamint a Társaság tagjai elővásárlási jogukról lemondtak.

8. Felek az Üzletrészek ellenértékét — a Társaság működésének ismeretében, annak nonprofit jellegére, valamint az
átruházás céljára is tekintettel — névértéken határozzák meg, amelyet kölcsönösen értékarányosnak Ismernek el.

9. A jelen szerződés 4. pontja szerinti üzletrész-átruházás ellenértékének 2/10 részét 200.000,- Ft-ot, azaz
kettőszázezer forintot Vevő3, 2/10 részét, 200.000,- Ft-ot azaz kettőszázezer forintot Vevő4, 2/10 részét 200.000,-
Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot VevőS, 2/10 részét 200•000r Ft-ot azaz kettőszázezer forintot Vevőó, 2/10 részét
200.000,- Ft-ot azaz kettőszázezer forintot Vevő7 2019. január 1-ig fizeti meg ugyanezen eladók fent megjelölt
bankszámlájára átutalással. Eladó3, Eladó4, EladóS, Eladó6, Eladó7 az üzletrészen a tulajdonjogát a vételár
kiegyenlítéséig Em tartja fenn.

10. A jelen szerződés 5. pontja szerinti üzletrész-átruházás ellenértékének % részét 500.000,- Ft-ot azaz ötszázezer
forintot Vevől, % részét 500.000,- Ft-ot azaz ötszázezer forintot Vevő2 2019. január 1-ig fizet meg ugyanezen
eladók fent megjelölt bankszámlájára átutalással. Eladól és Eladó2 az üzletrészen a tu]ajdonjogát a vételár
kiegyenlítéséig i~m tartja fenn.

11. Vevőknek tudomása van arról, hogy az Üzletrészek átruházása esetén az átruházónak (Eladóknak) a tagsági
viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére (Vevőire) szállnak át. Vevők a Társaság
társasági szerződését és annak — a jelen üzletrész átruházás kapcsán — tervezett módosítását ismerik, a mindenkor
hatályos társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Vevők kijelentik és elismerik
továbbá, hogy a Társasággal, illetőleg az üzletrésszel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségüket az Eladók
teljesítették) valamint maguk is eleget tettek tájékozódási kötelezettségüknek. A nonprofit Társaság osztalék
fizetéséről nem határozhat

12. Eladók kijelentik, hogy az Üzletrészek átruházásával összefüggésben a Társasággal elszámoltak, tartozásuk és
követelésük a Társasággal szemben nem áll fenn.

13. Eladók a Társaság működésével kapcsolatos teljes iratanyagot már korábban elektronikus, illetve papír alapú
formában a Vevők rendelkezésére bocsátották.

14. Felek rögzítik, hogy a változást a Társaság ügyvezetőjének közösen bejelentik.

15. A jelen üzletrész átruházási szerződésre a benne nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen üzletrész-átruházási szerződést Felek elolvasták, megértették, azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írják alá.

Tura Város Galgahéviz Község Zsámbok Község Vácszentlászló Község Kelet•Nógrád Térségi
Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Hulladékgazdálkodási

Eladót Eladó 2 Eladó 3 Eladó 4 Társulás
Szendrel Ferenc Vanó András Holló Ilona Horváth László Tibor vevőt

polgármester polgármester polgármester polgármester Fekete Zsolt elnók

vGÜ Nonprofit Kit. Regio-Kom Térségi REGIO-KOM REGIO-KOM Térségi jászberényi V. V. Nonprofit
Vevó2 Kommunális Nonprofit Kit. Hulladékszállltási zrt.

Fekete zoltán Nándor Szolgáltató Társulás Vevő4 Nonprofit Kft vevő6
ügyvezető Vevő3 REGIO-K0M Hajdú vevős Horgosi Zsolt vezérigazgató

Dr. Szabó Tamás László Sándor Hajdú László Sándor
elnök ügyvezető ügyvezető

jászapáti Város~emeltető Nonprofit Kit.
vevő7

Tótin Lóránt
ügyvezető
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Turn Város Galgahéviz Község Zsámbok Község Vácszent]ászló Község Kelet-Nógrád Térségi
önkormányzata önkormányzata önkormányzata önkormányzata Hulladékgazdálkodási

Eladó 1 Eladó 2 Eladó 3 Eladó 4 Társulás
Szendrei Ferenc Vanó András Holló Ilona Horváth László Tibor Vevőt

polgármester polgármester polgármester polgármester Fekete Zsolt elnök

VGÚ NonprofIt Kit Regio-Kom Térségi REGIO-KOM REGIO-KOM Térségi Jászberényi V. V. NonprofIt
Vevő2 Kommunális NonprofIt Kit Hulladékszállítási Zrt.

Fekete Zoltán Nándor Szolgáltat6 Társulás Vevó4 NonprofIt Kit. Vevóó
ügyvezető Vevő3 REGIO-KOM Hajdú VevóS Horgosi Zsolt vezérigazgató

Dr. Szabó Tamás László Sándor Hajdú László Sándor
elnök ügyvezető ügyvezető

jászapáti Városüzemeltető NonprofIt Kit
Vevő 7

Tótin Lóránt
ügyvezető
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JASZSAGI SZOCIÁLIS SZOLGALTATO TARSULAS

5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Telefon: +36 (57-817-947) ; Fax: +36 ( 57-454-870)

E-mail: pmtitkarsag~jaszladany.hu

TÁJÉKOZTATÓ

szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről

A szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását az 1993. évi III. törvény (Sztv.) szabályozza, a
szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátás, melynek keretében biztosítani kell:

- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szürővizsgálaton való részvétel
ösztönzését és figyelemmel kísérését,

- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében,
- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szülcséges

egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
- a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszer

ben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.
- A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása során minden esetben biztosítani kefl az

anonimitást, a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve
egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.

- A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a szenvedélybetegség során je
lentkező tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biz
tonságos feladateflátást.

Az ellátás vonatkozásában állami támogatás elérhető meghívásos pályázati finanszírozás keret
ében, melyre vonatkozóan az Emberi Erőfonások Minisztere a közelmúltban jelentette meg pályá
zati felhívását.

A pályázati felhívás célja szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű eHátás, valamint
utcai szociális munka szolgáltatás vonatkozásában jelenleg ellátatlan területek ellátását vállaló szol
gáltató befogadása az ellátórendszerbe, valamint működésük fenntartásához évente pénzügyi
forrás biztosítása.

A pályázaton igényelhető támogatás alacsony küszöbű ellátás esetén 7.500.000,- Ft/év.

A pályázók köre:

- olyan fenntartók, melyek a szolgáltatást más területen már biztosítják, vagy
- az adott ellátási területen, vagy annak egy részén más szociális szolgáltatást biztosít.
- Esetünkben az ellátási terület: Jászapáti és Jászberényi Járás

A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 17., a szolgáltatást 2018. november 1-től kell
biztosítani.



JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Telefon: ±36 (57-817-947) ; Fax: +36(57-454-870)
E-mail: pmtitkarsag®jaszladany.hu

A szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása személyi feltételeit az 1/2000. SZCSM rendelet
szabályozza, miszerint alkalmazni kell: 1 fő intézményvezetőt (képesítési előírások: szociális mun
kás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
pszichiáter, addiktológus, okieveles pszichológus) és 2 fő szociális munkatársat/ segítőt (szociális
szakgondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó szervező, szociális asszisztens, mentál
higiénés asszisztens) valamint javasolt konzultánsok (addiktológus és/vagy pszichiáter szakorvos,
és/vagy okleveles pszichológus, és/vagy addiktológiai konzultáns alkalmazása. A munkatársak
számára szupervíziót kell biztosítani.

A szolgáltatás minimális tárgyi feltétele legalább egy berendezett, tanácsadási tevékenység vég
zésére alkalmas irodahelyiség (fotelok, asztalok, irodai eszlcözök, PC, nyomtató).

A szolgáltatás fmanszírozásának kérdései:

Várható kiadások:

Személyi jellegű kiadások tervezése során a jelenlegi jogszabályi környezet alapján (érvényben
lévő minimálbér, szociális ágazati pótlék külön igényelhető) a szolgáltatás vonatkozásában 3 Fő
közalkalmazotti létszámmal kalkulálva, 1 F6 intézményvezető esetében 200 % -os vezetői pótlékkal
tervezve a rendszeres illetmények —7.000.000,- Ft kiadást jelentenek. 3 fó cafetériája (1 00.000,-
Ft/Fő pénzbeli juttatás és 12.000,- Ft bankszámlavezetési díj, valamint 20.000,- Ft munkaruha jutta
tás 396.000,- Ft. A személyi juttatások járulékterhei 1.505.000,- Ft. A személyi juttatások összes
ségében 8.901.000,- Ft-ot jelentenek

Dologi kiadásoknál jelentősebb tétel az irodafeimtartás költsége, ami függ a szolgáltatás elhelyezé
sétől is, célszerű olyan helyen kialakítani, ahol egy már működő szociális vagy egészségügyi szol
gáltatás mellett egy irodahelyiség biztosítható. Másik jelentős tétel a belföldi kiküldetés, összesség
ében 1.000.000,- Ft tervezése szükséges.

A szolgáltatás működési költségei így közel 10.000.000,- Ft-ot jelentenek évente.

Beruházási költségek is felmerülnek a szolgáltatás indulásakor (irodabútor, számítógép, nyomtató,
telefon beszerzése indokolt). Ezen eszközök egy része a Társulás pályázati forrásból beszerzett esz
közeiből biztosítható.

Várható bevételek:

Állami támogatás pályázati keretben: 7.500.000,- Ft/év

Saját forrás igény: 2.500.000,- Ft/év. Amennyiben valamennyi jászsági önkonnányzat bekapcso
lódik a feladatellátásba, az önkormányzati hozzájárulás (81.000 fó lakossal kalkulálva) 31,-
Ft/lakos, ha a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás települései kapcsolódnak be a feladatellátásba
(67.000 Fő lakos), a várható hozzájárulás összege 38,- Ft/lakos. A szolgáltatás bevezetéséhez leg
alább 30.000 lakos elérése szükséges, amennyiben ekkora az ellátási terület, a hozzájárulás mértéke
83,- Ft/lakos.



JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Telefon; ±36 (57-817-947) ; Fax; +36 ( 57-454-870)
E-mail; pmtitkarsag~jaszladany.hu

A pályázati felhívásra történő pályázati program benyújtásáról legkésőbb június 30-ig dönteni szük
séges, ezt követően szakmai programot, pénzügyi-gazdálkodási tervet kell készíteni, a pályázat be
nyújtásával egyidejűleg az illetékes Kormányhivatalnál kezdeményezni kell a szolgáltatói nyilván
tartásba vételt.

Ahhoz, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás döntését meghozza a szolgáltatás vonatkozá
sában, szükséEes a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek döntést hozni arról.
ho2y csatlakozni kívánnak-e a feladatellátáshoz. és vállaliák-e a Saját forrás településre eső
részének biztosítását. amennyiben i2en. azt milyen (p1. .. .forint/lakos) mértékben. Ezért arra
kérjük a települési önkormányzatokat, hogy június hónapban tárgyalják meg jelen tájékoztató anya
got, és hozzák meg döntésüket, és az arról szóló határozatot a döntést követően soron kívül, legké
sőbb 2018. június 29. péntekig küldjék meg a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak.

Ameimyiben személyes konzultációra, előterjesztésre igényt tartanak, keressék Társulásunkat.

Tájékoztatjuk a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjait, hogy a következő soron kívüli Tár
sulási Tanács ülése várhatóan 2018. július 10-én kedden lesz megtartva.

Kelt; Jászladány, 2018. 05. 31.

Baginé Gavaldik Lívia Bertalaimé Drávucz Katalin
Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

Kezelés, ellátás, felépülés munkacsoport vezetője Elnöke
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