Tárgy: Meghívó
Tisztelt Polgármester Asszony és Polgármester Úr!
A Zöld Híd Programot üzemeltető Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. kényszerű okok miatt 2017. április
havában kezdte meg tevékenységét. Működésének első tört évében 57 milló Ft veszteséget
termelt úgy, hogy működéséhez a tulajdonos önkormányzatok döntése nyomán, mintegy 50
millió Ft készletállományt díjmentesen kapott meg.
A 2010 óta tartó üzemidő alatt az állami beavatkozások révén a regionális
hulladékgazdálkodási infrastruktúra amortizációs forrásainak 78%-a került elvonásra! A
szükséges karbantartások a működési forráshiány miatt szintén nem teljesülnek. A rendszer
leamortizálódott, a géppark elöregedett, a Kerepes, ökörtelek – völgyi hulladékdepó megtelt.
Komplett üzemegységek nem működnek évek óta, a megkezdett fejlesztések megálltak.
A 2018. év szakszerű, nem pazarló költségvetéséhez képest az NHKV Zrt.-n keresztül
megvalósuló finanszírozás havi szinten kb. 135 millió Ft-al marad el a szükségestől.
A 2012 óta folyamatos átszervezés alatt álló, ma már központosított finanszírozású
hulladékgazdálkodási rendszerben egyre több személyi, pénzügyi, szervezeti, logisztikai
problémával kerülünk szembe.
Hulladékbegyűjtő szolgáltatásunkat hétről-hétre 400 gyűjtési körzetben bonyolítjuk. 43 db
gyűjtőautónk leromlott műszaki állapotban van, átlag életkoruk 11 év, 14-16 üzemórát
dolgoznak napi 2 műszakban, a létszámhiány miatt számos gyűjtőkörzetben egy rakodóval
tudjuk indítani járatainkat.
A 2018. évi lomtalanítás megszervezésére már nem áll rendelkezésünkre műszaki kapacitás.
Lényegi javulás a finanszírozás jelenlegi szintje mellett nem várható a jövő évre sem.
A feladat ellátásához szükséges hulladékgyűjtő járműpark kb. 50 %-a van a tulajdonunkban,
többi bérlemény.
Az államilag lebonyolított fejlesztési pályázatban igen drágán, a piaci ár felett beszerzett
járművekből mindössze 9 db jármű vásárolható meg, ezek sem érkeznek meg az év vége előtt.
A közszolgáltatási díjak az NHKV Zrt. számlázási időszaka óta kaotikusak, igazságtalanok
egyazon szolgáltatásért van település, ahol egy tároló kiürítéséért 70 Ft-ot fizetnek, van, ahol
460 Ft-ot! A felelős, miniszteri szintű díjmegállapítás elmaradt!
Ha jól működne a számlázi rendszer, minden polgár, háztartás befizetné a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját, az ellátási területünkről így sem folyna már be az
az összeg, amelybe az elvégzett munka kerül! A magas ÁFA, a rengeteg adó, járulék, díj
megtartása mellett kb. 40 – 44 ezer Ft / ingatlan közszolgáltatási díjra lenne szükség, hogy a
rendszer fenntartható módon, biztonsággal működjön!
A tisztán önkormányzati felelősségi rendszerben történt üzemeltetés időszakában
határozatban tiltották meg gazdasági társaságunknak az önálló követeléskezelési
intézkedéseket és mondták ki, hogy kizárólag a NAV jogosult a be nem fizetett díjak
behajtására, addig az NHKV Zrt. 7,6 milliárd Ft-ért, közbeszerzési eljáráson keresztül
szervezte ki ezt a tevékenységet!
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Rendkívüli segítséget kell kérnünk, legalább további 1 milliárd forint korábban elvont
pénzügyi forrásra van szükségünk!
Nem pusztán a pénz jelent problémát, hanem az, hogy a beszerzések jogszerű
lebonyolítása az eljárás típustól függően akár 7 – 11 hónapot is igénybe vesz.
Ha a jövő évre rendezni szeretnénk a sokasodó problémákat, késedelem nélkül el kell
indítanunk a beszerzéseket, így a segítségre is késedelem nélkül van szükségünk.
Önkormányzati társulásunk, szakembereink 2012 óta jelzik, hogy ide fogunk jutni, a
probléma az egész országra ki fog terjedni. Vannak tőlünk rosszabb helyzetben lévő
közszolgáltatók is, akik hiteleket vettek fel a működés fenntartása érdekében.
Fejlesztési hitel felvétellel mi is próbálkoztunk, azonban mind gazdasági társaságunk, mind az
NHKV Zrt. piaci vonatkozásban hitelképtelen. A hitel csak önkormányzati kezesség
vállalással, kormányzati engedélyekkel lenne megvalósítható, de ezeket nem tudjuk teljesíteni
tulajdonosi oldalról sem.
A kialakított központosított rendszer olyan felesleges, időigényes, sok esetben szakmailag
korrekt módon teljesíthetetlen bürokráciát zúdított ránk, amely a legjobb szakembereink
idegét is felőrli. Már nem az emberekkel, a szakma valódi kihívásaival, hanem a központ
kiszolgálásával foglalkozunk, miközben érdemi eredményt nem látunk ebből a munkából. Az
országos szintű hulladékgazdálkodási szemléletformálás sekélyes, gyenge, vagy éppen
ellentmondásos. A szakma becsülete zuhanórepülésben van, az egész ország szemetes,
drámaian emelkedik az illegális hulladéklerakás is!
A május 29-én megtartott társulási ülésünk felhatalmazott arra, hogy tárgyalásokat
kezdeményezzek az ágazat jövőjéért felelős szakmai és politikai döntéshozókkal. A helyzet
abszurditását mutatja, hogy a hulladékgazdálkodás vészhelyzetében a politikai képviselők
mellett több különböző állami szervezet felelős vezetőit kellene egy asztal köré ültetni.
Szeretnénk átfogó, korrekt, tényeken alapuló szakmai értékelést tartani és közösen
gondolkodni Önökkel a hulladékgazdálkodási szakma jövőjéről. Levelemmel és
meghívásommal erre teszek határozott kísérletet.
Tisztelettel meghívom Önt és munkatársát 2018. június 15-én az Önkormányzati Társulás
irodájának is helyet adó Kerepes, ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központba a 10:00
órakor kezdődő tanácskozásunkra.
Gödöllő, 2018. június 08.
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György s.k.
önkormányzati társulás elnöke
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