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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésére 

 
Tárgy:  Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatásának véleményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önök előtt ismert, hogy önkormányzatunk alapító tagja a DAREH Önkormányzati Társulásnak, amely 
mind a hulladéklerakók rekultivációjára, mind a hulladékgazdálkodás fejlesztése tárgyában benyújtott pályázatán 
nyert, mely beruházások  várhatóan 2014. évben valósulnak meg, önerő nélkül, tehát az önkormányzat 
költségvetését nem terhelve. A Képviselő-testület határozatával kötelezte el magát a DAREH Társulása 
által megvalósítandó „Vegyes modell” mellett, melynek csak az elnevezése módosult, de tartalma 
változatlan, miszerint a jelenleg 90 önkormányzatot magába foglaló Társulás hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatói feladatellátója vélhetően 2015. január 01. napjától (ill. a fent írt beruházások zárásától) a 
Kunágotai székhelyű Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft lesz, amely jelenleg a Társulás tagságából 40 
önkormányzattal bír közszolgáltatási szerződéssel és lát el hulladékgazdálkodási feladatot.  
Településünkön a Vaskúti székhelyű  FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft jogutódja végzi a hulladék begyűjtését és szállítását közszolgáltatási 
szerződésben rögzítetten 2013. október 01.-től 2015. június 30. napjáig, kivéve, ha a DAREH ezen 
időpont előtt azon nagyprojekt keretében megvalósítja a hulladékgazdálkodás feladatán belül a hulladék 
begyűjtését, szállítását, kezelését és ártalmatlanítását a Társulás tárgyi közszolgáltatójával, amely a 
településen közszolgáltatással szerződésben álló Nonprofit Társaságok – Taggyűlési döntés szerint – majd 
alvállalkozóként becsatlakozhatnak és azonos feltételek szerint végezhetik tevékenységüket.  
Tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 34. § (2) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy csak 1 (egy) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés köthető, amely (a Vaskúti 
székhelyű Kft) a fent írtak szerint hatályos, így törvényileg is kizárt újabb hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés kötése, ezzel viszont egyértelmű, hogy akár működési, vagy más pénzbeli 
támogatás nyújtása jogalap nélküli  lenne, amely több jogszabályba is ütközik. 
A Képviselő-testület a 44/2013. (V. 17.) Ökt határozatával a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben 
(továbbiakban: Kft) 250.000.- Ft névértéken üzletrész vásárlásáról döntött, ezzel 25 szavazatot szerzett 
törzsbetétjével, melyet a Gyulai Törvényszék Cégbírósága Cg. 04-09-009182/39 szám alatti bejegyzése 
szerint a Társasági Szerződés tartalmaz, 2013. szeptember 17. nappal. A Kft jelenleg 15.250.000,- Ft 
jegyzett tőkével rendelkezik.  
A Kft 40 település közszolgáltatójaként (teleépülésünknek még nem) tevékenysége végzéséhez teljesítési 
segédeket vesz igénybe, a hulladék ártalmatlanítására a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft,  a hulladék begyűjtésére 
és szállítására pedig a Tappe Hulladékgazdálkodási Kft-t, a Békési Hulladékgyűjtő Kft-t és az Orosházi 
Városüzemeltetési Zrt-t.  
A Kft ügyvezetője beszámolójából az derül ki, hogy 2013. I. félévében a Kft gazdálkodása még 
egyensúlyban volt, viszont a II. félévi teljesítés már komoly veszteséget jelentett, hiszen már közel 56 
millió Ft, évvégére pedig elérheti, vagy meg is haladhatja a veszteség a törzstőke összegét. A Kft felé idén 
november közepéig 3.713 ügyfél 128.346.868.- Ft díjtartozást halmozott fel, melynek köztartozás címén 
való behajtása iránti eljárás lefolytatása kezdeményezése megtörtént a NAV felé.  
A taggyűlés 3 lehetséges megoldást vázolt az alábbiak szerint: 

- a közszolgáltató folytatja a tevékenységét annak ellenére, hogy folyamatos veszteséget termel, 
viszont annak ellentételezésére a tulajdonos önkormányzatok arányosan működési hozzájárulást, vagy 
díjkompenzációt fizetnek; vagy 

- a Kft-t tulajdonló önkormányzatok törzstőke emelést hajtanak végre; vagy 

  



- pályázatot nyújtanak be (önkormányzatonként), vagy a pályázati kiírástól függően a Kft nyújtja 
be azt és biztosítja továbbra is a közszolgáltatói tevékenység működési feltételeit. 

A Kft Taggyűlése határozatával elvetette a 1. és 2. variációt és felhatalmazta az ügyvezetőt az illetékes 
minisztérium megkeresésével és a pályázati kiírás alapján szükséges intézkedések megtételével. 
Jogilag, mint a Kft-ben tulajdonost, önkormányzatunkat is terhelhetné a veszteség arányos részének finanszírozása 
akkor, ha részt vett volna a veszteség előállításában és arra a tényre is tekintettel, hogy a veszteség önkormányzatunk 
társulási tagsága megszerzése előtt keletkezett, sem jogi, sem pénzügyi felelősség nem terhelhető az önkormányzat 
költségvetésére. Nem derül ki pontosan, hogy miből tevődik össze a veszteség, azt csak vélelmezni lehet, 
miszerint egyrészt a díjtételek emelésének elmaradása, másrészt annak rezsicsökkentés címén további apadása, 
harmadrészt a hulladék lerakása utáni járulék költsége, az elektronikus útdíj, továbbá a 2014. december 31.-ig tartó 
díjstop, valamint a felügyeleti díj fizetési kötelezettsége és egyéb további kiadásokból összegződhet. 
Az önkormányzat szolidaritás címén nem vállalhat közösséget a veszteséget előállító 40 önkormányzattal, mert 
közpénzből nem támogathat gazdasági társaságot, főleg úgy, hogy nincs jogcíme, jogalapja a működési hiány átvállalásának, 
mivel önkormányzatunk a  Kft-vel nem áll hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszonyban. Az önkormányzat 
pénzügyi működési szabályait elsősorban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak 
végrehajtására kiadott 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg, amely szigorúan behatárolja a 
közpénzek felhasználására jogosítottak körét, annak rendjét, amelybe nem fér bele jogalap nélküli kifizetés. 
A törzstőke emelése nem oldaná meg a működés során felhalmozott veszteséget, mert a törzstőke összege 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében ilyen célra nem fordítható.  
Kezdeményezzük viszont a Kft ügyvezetőjénél, hogy a 318/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletbe foglalt, 
támogatásra jogosítottak körére kiírandó pályázatot nyújtson be, továbbá terjesszen be kérelmet a központi 
költségvetésből pályázható állami támogatásra, mint az önkormányzatok kötelező közfeladatát ellátó közszolgáltató, és 
vegye figyelembe az év végi vonatkozó hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) folyamatos 
módosításával előálló kedvező változásokat.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztésben és annak határozati javaslatában foglaltak megvitatását és 
változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. december 11. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
    
 
 
  



…./2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatásának véleményezése 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester és a Jegyző 
közös írásos tárgyi előterjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában biztosított 
hulladékgazdálkodási jogkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. §-ában 
foglaltakra figyelemmel, az alábbiakat rögzíti. 

1.) A Képviselő-testület, mint a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben tulajdonrésszel bíró 
kinyilvánítja, hogy  
a) nem vállalhat közpénzen közösséget annak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói 

tevékenység végzéséből eredő, üzleti veszteséget előállító 40 település önkormányzatával, 
amelyek közszolgáltatási szerződéssel kötődnek a tevékenységet végzőkhöz, mivel Csanytelek 
Község Önkormányzata a Társulási Szerződésben szereplő, a Cégbírósági bejegyzés szerinti 
tagsága 2013. szeptember 17. napjától kezdődik; továbbá 

b) nem köti és nem is kötheti Csanytelek Község Önkormányzatát hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés a Kft-hez, mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
34. § (2) bekezdése értelmében közszolgáltatói tevékenység végzésére közszolgáltatási 
szerződést csak egy, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő szereplővel köthető, 
amely önkormányzatunkat az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz 
köti 2013. október 01. napjától; valamint 

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet nem teszi lehetővé az önkormányzat számára, hogy 
közpénzből gazdasági társaság működését jogalap nélkül támogassa; és 

d) az esetleges törzstőke emeléséből eredő kötelezettségének, vagy tagi kölcsön nyújtásának az 
önkormányzat költségvetéséből anyagi forrás hiányában nem tud eleget tenni, a közszolgáltató 
vesztesége - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak szerint eljárva 
– törzstőkéből nem finanszírozható. 

2.) A Képviselő-testület javasolja a Békés- Manifest Nonprofit Közszolgáltató Kft Ügyvezetőjének, 
hogy éljen a pályázat benyújtása lehetőségével, kezdeményezze központi költségvetésből a veszteség 
állami támogatás formájában való enyhítését és kérjen adósságkonszolidációt. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Bondár Lajos a Békés- Manifest Nonprofit Közszolgáltató Kft Ügyvezetője (Kunágota) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


