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dr. Gerendás Gábor jegyző
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Meghívottak:
„Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
címerhasználati kérelméről” c. napirendi ponthoz Mihics József az egyesület elnöke

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület ülését 16.15 órakor megnyitja. Köszönti a
Képviselő-testület tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, dr.
Gerendás Gábor jegyző urat, és dr. Dóka Zsolt aljegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a Képviselő-testület 5 tagja jelen van. Javasolja, hogy 1. napirendi
pontként „a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület címerhasználati
kérelméről” című előterjesztést tárgyalják a meghívott vendég jelenlétére tekintettel.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
egyéb kérdése, észrevétele. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a
módosított napirend elfogadását. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal elfogadta a napirendet.
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016. (VI.7.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisszentlászlói
Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében eljáró Mihics József elnök kérésére
hozzájárul, hogy az Egyesület a működésének ideje alatt Pilisszentlászló Község
Önkormányzata címerét a határozat mellékletét képező formában használhassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Dóka Zsoltnak.
dr. Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy jelenleg nincs ellenszolgáltatása a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak. A VSZ NZrt. ingyen szállítja a szemetet 2016.
április 1. óta három településről: Szentendréről, Pilisszentlászlóról és Pomázról. Arra
számítottak és abban bíztak, hogy a tender anyag, amit elkészítettek, és tegnap küldtek ki az
végleges lesz, de a mai tárgyalások alapján mégsem. Nagyon sajnálja, hogy idő előtti volt ez a
képviselő-testületi ülés. Az a javaslat, hogy a képviselő-testület most még arról ne hozzon
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döntést, hogy elindítja a közbeszerzést, és elfogadja azt a tender anyagot, ami kiküldésre
került, mert még bizonytalan az ajánlattevők köre, akiket meghívnak ajánlattételre. Jelen
pillanatban azokat a közszolgáltatókat szeretnék megtalálni, akik át tudják vészelni azt az
időszakot, amíg az állam nem tudja biztosítani ennek a finanszírozását. Elmondja, hogy április
1 -től az állami koordináló szerv átvette a számlázás jogát, tehát nem a közszolgáltató
számláz, hanem egy állami koordináló szerv. Az államhoz folyik be ennek az
ellenszolgáltatása és az állami koordináló szerv osztja szét a közszolgáltatók között nem
költség alapon, hanem mindenféle olyan mutatószámok alapján, amit szakmailag helyesnek
tart. Természetesen ez jogszabályba van foglalva. Ez még sok bizonytalanságot tartalmaz.
Ebben a képletben nem olyan tényezők vannak, amiket bárki behelyettesít és bárki ugyanarra
a végeredményre jutna, hanem gyakorlatilag vannak mérlegelésre lehetőséget adó tételek,
amik bizonytalanságot konzerválnak ebbe a folyamatba. Jelenleg ott tartanak, hogy a VSZ
NZrt. elszállítja a hulladékot, és nem tudja mikor és mennyi pénzt fog ezért kapni. Lehet
sejteni, hogy kevesebbet, mint amibe ez kerül neki, és ez veszteséget fog generálni, de még
nem lehet tudni, hogy mennyit, és hogy ez mikor realizálódik. Most folyamatosan olyan
likviditási űr támad, ami egyre nagyobb a VSZ NZrt. -nél és egyre nagyobb problémát okoz.
Ez nyilván a VSZ NZrt. és Szentendre problémája egyelőre, viszont az ellátásbiztonság
szempontjából azoknak a településeknek is probléma, ahol ez a közszolgáltatás elvégzésre
kerül. Igazából azt szeretné kérni, azért vannak kicsit nehéz helyzetben, mert két települést
kiszolgáló adminisztráció tagjai. Tehát nekik az elfogulatlanság a feladatuk, de itt nyilván
közvetíteniük kell a települések között, és valamiféle olyan érdekközösséget keresni, ahol
esetleg közös fellépéssel próbálnak olyan tárgyalási pozíciót kiharcolni, első körben a
finanszírozó állami szervezetnél, ami alapján érzékelhető, hogy itt van egy 40 ezres ellátotti
létszám, akiknek az ellátásbiztonságát veszélyezteti az, hogy az állam nem fizet. Az állam
azért nem tud fizetni, mert nem is számláz. Most a lakosok zsebében marad a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellenértéke, nem indul el az a pénzügyi folyamat,
aminek a végén a közszolgáltató megkapja a szolgáltatásának az ellenszolgáltatását. Tehát
elég nehéz a helyzet, ez nem szerencsés, nyilván nem az a dolguk, hogy ezt bírálják. Még
tárgyalások zajlanak, egyrészt az államigazgatással, másrészt a piaci szereplőkkel. Ki akarják
puhatolni, hogy mi lesz az a megoldás, ami mindenkinek megfelelő, ami garantálja az
ellátásbiztonságot, és a finanszírozást is biztosítja. Azt javasolja a képviselő-testület tagjainak,
hogyha egy mód van rá, és ha vannak kérdéseik, akkor azokat beszéljék meg, és ezt követően
ne hozzanak határozatot, mert az korai lenne. Mivel még jó szívvel nem tudja azt mondani,
hogy azt a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület, amit tegnap kiküldtek, és ezért
elnézést kér. Most súlyos finanszírozási helyzet van, még nem tudják, azt a működőképes
modellt letenni az asztalra, amivel nagy biztonságban, azt lehet mondani, ez így rendben van.
Azt kérné, ha lehetséges legyen annyi összetartás, annyi tolerancia, hogy valószínűleg néhány
napon belül lenne egy új kör, addigra már reményei szerint egy kicsit kimunkáltabb,
megnyugtatóbb modellt tudnak felvázolni. Indításnak ennyit szeretett volna mondani.
dr. Illés György alpolgármester: a hallottak alapján, válsághelyzet felé közelednek abból a
szempontból, hogy a közszolgáltatási szerződésnek van egy felmondási ideje, vagy a közös
megegyezéssel történő felmondást kezdeményezhetik, amit a másik fél nem biztos, hogy
elfogad. Kérdése, hogy mikor lesz eredménye a közbeszerzésnek? Nekik az a legfontosabb,
hogy valaki biztonságosan mindig elszállítsa a hulladékot a faluból. A jogszabályok szerint az
önkormányzatok kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és
fenntartása. Olyan helyzet elé nézhetnek, ami senkinek sem jó. Ha jól látja, az várható, hogy
lesz még egy testületi ülés, amikor kikristályosodik a helyzet, és akkor kell valamit lépni.
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dr. Dóka Zsolt aljegyző: ez a helyzet elindíthat olyan gondolatokat a képviselőkben, amiket a
tárgyalások folyamán fel tudnak használni, ezeket szívesen veszi. Elmondja, hogy a VSZ
NZrt. szeretné ezt a tevékenységet lecsökkenteni vagy teljesen megszüntetni, ez attól függ,
hogy ez a finanszírozási probléma mikor oldódik meg. Ígéretek vannak arra, hogy ezeket a
lukakat az állam elkezdi betömni. Állítólag van erre forrás. Jelen pillanatban ez még nem
érzékelhető, a számlán nem jelenik meg, és ez nyomasztólag hat a gazdasági szakemberekre,
majd később a kollegákéra is, ha majd nem jelenik meg a számlájukon a bérük. Alapvetően a
VSZ NZrt. ameddig lehetséges igyekszik ellátni a közszolgáltatást. Még nincsen olyan
probléma, hogy holnap vagy holnapután nem jön el a szállítójármű a hulladékért, viszont
heteken belül elvezethet ideáig ez a rendezetlen állapot. Nyilván azon dolgoznak, hogy
kiharcolják a legjobb tárgyalási pozíciót, hogy ez ne is következzen be. Magyarul, most azzal
próbálják őket némi hírveréssel is ösztönözni, hogy azokat az előlegeket, amiket ígérnek,
fizessék ki, tehát most ennek az ellenszolgáltatása nem abból van, hogy a lakosoktól beszedik,
ami baj. Nyilván az lenne az egészséges állapot, hogyha ők vagy elkezdenének saját maguk
számlázni, vagy olyan lehetőséget biztosítani, ami a bérszámlázást technikailag lehetségessé
teszi. Akkor vagy a közszolgáltatók az állam helyett, vagy az állami szervezetrendszer
magától a lakosoktól elkezdené beszedni azt a pénzt, aminek az áramlása eddig folyamatos
volt. Nyilván az emberek megszokták, hogy fizetnek a közszolgáltatásért, és működött a
dolog. Most ez a dolog gyakorlatilag április 1. óta nem működik, és ez a legnagyobb
problémája. Más egyéb források állnak a rendelkezésre ennek az átmeneti finanszírozására, és
állítólag majd lesz egy olyan fordulópont, ahol elkezdődik ez a fajta lakossági fizetés. A
lakosságot valószínűleg arra kell majd felkészíteni, hogy ez a hónapok alatt elmaradó díj,
valószínűleg egyszerre fog megjelenni, és az baj. Tehát az is önmagában problémát okoz,
hogy nincs beszedve április, május és június hónapokban, majd hirtelen megjelenik az a
számla, ami valószínűleg kumulált összeget fog tartalmazni, és ez nyilván nem tetszik majd az
embereknek, érhető módon. Valószínűleg erre is érdemes lesz valamiféle kommunikációt
kigondolni, hogy erre legalább számítsanak az emberek. Ezt nem tudják megváltoztatni, per
pillanat ezt a helyzetet nem a VSZ NZrt. állította elő. Ők is szenvedő alanyai ennek a
szituációnak. Meghasonlott állapotban van, mert itt a törvényesség őre helyetteseként,
illetőleg valamilyen szinten a szentendrei cég szószólójaként van jelen, azért, hogy a VSZ
NZrt. azon a megoldásokon dolgozzon, amiket napokon belül ezeken a tárgyalásokon elő kell
hozniuk. Tehát az ellátásbiztonság az elsődleges preferencia, a minél tovább való feladat
ellátás abszolút preferencia, tehát senki nem azt szeretné, hogy félbe maradjon ez a
közszolgáltatás, csak abban kérik majd azt a fajta egységes fellépést, ami biztosítja azt, hogy a
VSZ NZrt. –nek az a 40 ezres portfóliója, ami jelenleg egy piaci érték, ez lehetőség szerint
megmaradjon. Ezekből a tárgyalásokból a 3 érintett település összefogva normálisan tudjon
kijönni. Most ez egy beszélgetés, ami arra alkalmas lenne, ha vannak ezzel kapcsolatban
ötletek, azokat szívesen venné, hogy annak megfelelően tudnák képviselni a pilisszentlászlói
lakosok érdekeit is. A közbeszerzésen a VSZ NZrt. nem fog szerepelni. A VSZ NZrt.
pillanatnyilag nincsen abban a gazdasági erőben, hogy kibírja a víz alatt addig, amíg
megnyílnak a pénzcsatornák. Per pillanat azokat a közszolgáltatókat próbálják kiválasztani, és
olyan ajánlattevői listát összeállítani, akiknek kiküldik az ajánlattételi felhívást. Ebben a VSZ
NZrt. nem szerepel. Jelenleg úgy néz ki, hogy a VSZ NZrt. 1980 –as években elindult
közszolgáltatása minimum le lesz fagyasztva, vagy legalábbis olyan szinten háttérbe lesz
szorítva, hogy valaki olyat kell előtérbe tolni erre az átmeneti időszakra, aki el tudja
zökkenőmentesen látni ezt a feladatot. A tender anyagban egy 6 hónapos időszak szerepel. Ez
nem véletlen, hogyha egy rendkívüli sürgősségű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
indítanak, az a lényege, hogy egy sürgős helyzet előáll, és a sürgős helyzet időtartamára
próbálnak megoldást keresni. Nyilván nem egy 10 éves szerződést fognak az új
közszolgáltatóval megkötni, hanem egy olyan átmeneti időszakra próbálják a helyzetet
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kezelni, ami valamilyen irányban elmozdítja ezt a jelen pillanatban labilis állapotot. Nyilván
azokat a pénzügyi erővel rendelkező társaságokat keresik, akiknek van arra tartalékuk, hogy
kivárják azt, míg ez a központi irányítási fennakadás megoldódik.
Hicsák János képviselő: nem érti, miért kell kölcsönösen megegyezéses alapon
kezdeményezni, hogy hozzájárulnak a szerződés felbontásához. A VSZ NZrt. felbontja a
szerződést, nyilván van egy x idejű kötelezettsége, amíg fennáll, és majd onnan indul a start
helyzet. Neki ez az álláspontja. Az lenne az ésszerű, ha a közbeszerzési költség lakosságszám
arányosan oszlana meg a 3 település között. Ha másik cég szállítja majd a szemetet, akkor a
VSZ NZrt. esetleg átadhatja valamilyen formában a technikai felszereltségét.
dr. Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje hat
hónap, viszont a VSZ NZrt. ilyen feltételekkel nem bírja ellátni ezt a feladatot 6 hónapig. Még
ezt a júniusi hónapot végig tudják csinálni, de július 1 –től kell egy másik megoldás, egy
másik likvid cég.
16.34 –kor Rudolf János képviselő megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők
száma 6 fő.
Kiss Mónika alpolgármester: a hallottak alapján napi probléma kezd lenni a szemétszállítás.
dr. Dóka Zsolt aljegyző: jelzi, hogy már a mostani szemétszállítási díjak is alacsonyak
voltak, melyek a rezsicsökkentés miatt 2012 –ben be lettek fagyasztva. Emiatt is nehéz volt a
VSZ NZrt. helyzete. És ezek után, ez a mostani helyzet sokkal érzékenyebben érinti
gazdaságilag a VSZ NZrt.–t. Szerinte az lett volna az ideális állapot, ha föláll egy
működőképes rendszer és így történik meg ennek a feladatnak az átruházása, vagyis egy
működőképes modellt egy másik működőképes modellre cserélnek fel. Feltehetően vannak
olyan piaci szerelők, akik tudják tolerálni ezt a néhány hónapos finanszírozási hiányt. Nem
tartja valószínűnek azt, hogy a VSZ NZrt. napokon belül olyan helyzetbe kerül, hogy nem
tudja elszállítani a szemtet. 2016. július 1 –től szeretnék a szolgáltató váltást, ezt a hónapot
még végig tudja csinálni a VSZ NZrt. A következő hónapot nem valószínű, hogy meg tudja
csinálni a cég.
dr. Illés György alpolgármester: ötlet, hogy az önkormányzat forduljon testületileg egy
felettes szervhez, és jelezzék, hogy hulladékszállítási probléma van. Szeretné, ha a határozatot
úgy fogalmaznák. Kérdezi, hogy miért kell halogatni a közbeszerzési kiírást?
dr. Dóka Zsolt aljegyző: kell néhány nap technikai idő, mert azokat a közszolgáltatókat
keresik, akik ezt végig bírják csinálni. Nem lenne jó, ha valaki úgy vállalná be a szolgáltatás
ellátását, hogy aztán rövid időn belül tönkremegy. Van olyan cég, aki gazdaságilag erős, csak
aztán nem tudta közzétenni a számviteli beszámolóját határidőre, ami egy eléggé furcsa
szituáció. De az tény, hogy május 31 –ig nem tette közzé a beszámolót, pedig a szakma
elmondása szerint tipikusan azok, akik el tudnák látni ezt a körzetet is. Csak nem látszódik,
hogy milyenek a 2015 –ös eredményei. Ilyen okok miatt kell még pár nap, ami közelebb
hozza a megoldást is. A tenderanyagból még hiányzik, hogy kik legyenek a meghívandó
cégek. És elképzelhető, hogy még változik a tender anyag.
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dr. Illés György alpolgármester: jogászi szemlélet, de közös megegyezést nehezen tudnának
elfogadni, ha látják, hogy baj van, és nem látják, hogy a közbeszerzés eredményeképpen a
folyamatosság biztosított. Ehhez képest azt kell mondania, hogy tegnap itt kellett volna lennie
a VSZ NZrt. –nek a közös megegyezéssel történő megszüntetésének, ma el kellene
utasítaniuk, és már ennyivel előrébb lennének ebben a jogi folyamatban. Akkor ez most nem
történhet meg, kaptak egyáltalán ilyet, mint Pilisszentlászló Község Önkormányzata?
dr. Dóka Zsolt aljegyző: alapvetően, ha a testület úgy dönt, akkor elképzelhető egy olyan
határozati javaslat, hogy az Önkormányzat nem kíván közös megegyezéssel szerződést
megszüntetni, és akkor innentől kezdve ez egy evidencia, hogy a VSZ NZrt. ezt elfogadja, és
ennek megfelelően kezeli a helyzetet. De így akkor az egyik lehetséges útvonalat, akkor
bezárta a képviselő-testület. Ha erre nincs egy hajlandóság, akkor ez egy döntés, amit hogyha
tud a cég, akkor nyilván ennek megfelelően tud továbblépni. Ez kijelöl egy irányt. Jelen
pillanatban nem biztos, hogy kapósak azok a települések, akik nem tudják megoldani a
hulladékszállítást. Tudják, hallották már a hírekben, vannak olyanok, akik kijelentették, hogy
nem tudják tovább csinálni, és ott a katasztrófavédelem már elkezdte a versenyeztetést.
dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy közös megegyezéstől azért nem kellene tartani,
mert az abban az esetben jön be, ha ez az eljárás sikeresen lezárul. Ez mind-mind testületi
döntést igényel. Ha sikeres az eljárás, akkor a nyertest meg kell határozni a testületnek
ugyanúgy, illetve ebben az esetben az eljárás eredménytől függően terjesztené elő a
polgármester a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését. És ha sikeres a
közbeszerzés, akkor nyilván ennek van értelme a közös megegyezéssel történő
megszüntetésnek. Ekkor biztosított a folyamatos hulladékszállítás. Nem látja értelmét, hogy a
testület eleve kizárja, hogy ezt semmiképpen nem akarja.
Hicsák János képviselő: ismételten jelzi, hogy szeretné, ha a közbeszerzési eljárás költségei
lakosság arányosan legyenek elosztva.
dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy Pomázon is a VSZ NZrt. szolgáltat.
Javasolja, hogy keressék meg azokat az önkormányzatokat, ahol ugyanúgy a VSZ NZrt. látja
el ezt a feladatot, és fogjanak össze ezek a települések.
dr. Dóka Zsolt aljegyző: ez a cél.
Hicsák János képviselő: kérdezi, hogy elképzelhető, hogy mégis visszaáll a régi rendszer?
dr. Dóka Zsolt aljegyző: igen. A VSZ NZrt. infrastruktúrája nem a legmodernebb, nem a
legújabb, de kb. az 1980 –as évek közepe óta foglalkoznak a folyamatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással, ami működőképes. Bízik benne, hogy ezt a
pilisszentlászlói lakosság is érzékeli. Igyekszik a kor színvonalán ellátni ezt a szolgáltatást.
Ha ki van fizetve az ellenszolgáltatás, akkor a VSZ NZrt. ezt csinálni szeretné. Nem arról van
szó, hogy szabadulni akar, csak jelen pillanatban elzárták a csapot. És jelen pillanatban a
szolgáltatásnak nincsen ellenszolgáltatása.
dr. Illés György alpolgármester: kérdezi, hogy fordulhat az önkormányzat valahová?
dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy most nem lenne szavazás az előterjesztésben
lévő a határozati javaslatról, viszont arról kellene szavazni, hogy akkor elhalasztja a döntést a
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Amint tudnak valamit, akkor majd ismét lesz
rendkívüli testületi ülés.
Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja, hogy nem
hoz határozatot a képviselő-testület. Szavazás után megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2016. (VI.7.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról jelen ülésén nem hoz döntést.

dönt,

hogy

a

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a Képviselőtestület munkáját, a rendkívüli ülést 16.45 órakor bezárja.

K.m.f.

Tóth Attila s.k.
polgármester

dr. Gerendás Gábor s.k.
jegyző
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