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TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!
aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a NNVLOMMVK EfsKSKF számú
Üaíározaíával fÉlkéríÉ az ÖhlJaljBÓ hfíK fÉlüÖóÉlőJbázoíísáÖának ÉlnökéíI ÜoÖó a
sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖÖal közösÉn véÖÉzzék Él a hfíK működésénÉk és
Öazdálkodásának áíváláÖííásáíK fdőközbÉn a pzÉrvÉzÉíá és jűködésá pzabálózaí
módosííásával a sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ mÉÖszűníI Ézérí a héévásÉlőJíÉsíülÉí a
OMMVK május ORJá rÉndkívülá ülésÉn úÖó döníöííI ÜoÖó ÉÖó ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖoí Üoz
léírÉ az ÖhlJaljBÓ hfíK működésénÉk és Öazdálkodásának áíváláÖííásáraK Az
áíváláÖííásra léírÉÜozoíí bázoíísáÖ az Élmúlí ádőszakban Üárom alkalommal ülésÉzÉííI és
a rÉndÉlkÉzésrÉ álló ánformácáók alaéján a vázsÖálaíoí ÉlvéÖÉzíÉK A bázoíísáÖ az alábbá
főbb íÉvékÉnóséÖÉkÉí véÖÉzíÉ Él:
NK Az ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖ fÉlállííoíía üÖórÉndjéí és ÉlfoÖadía munkaíÉrvéí
OK jÉÖÜallÖaíía az ÖhlJaljBÓ hfíK fÉlüÖóÉlőJbázoíísáÖának ÉlnökéíI sáda
gánosí
PK Írásban bÉszámolíaíía a céÖ jÉlÉnlÉÖá vÉzÉíőjéíI pomfalvá gózsÉf üÖóvÉzÉíő uraí
4K hákéríÉ a vélÉménóéí a céÖ működésévÉl kaécsolaíban a bázoíísáÖ az ÖhlJ
aljBÓ hfíK íársíulajdonos kéévásÉlőjénÉkI Bíró méíÉr üÖóvÉzÉíő áÖazÖaíónak
RK A bázoíísáÖ vázlaíosan áííÉkáníÉííÉ a céÖ működéséí a aombóvárá hörnóÉzÉíJés
eulladékÖazdálkodásá hfíK Eahed hfíKF mÉÖalakulásáról szóló OMMRK január
O4Já íÉsíülÉíá döníésíől ÉÖészÉn naéjaánkáÖK
A bázoíísáÖ a íÉsíülÉíá ÉlőíÉrjÉszíés NK számú mÉlléklÉíÉkéní jÉlÉníésí készííÉíí a íÉsíülÉí
részérÉI amÉlóbÉn összÉfoÖlalásí állííoíí összÉ a foníosabb íÉsíülÉíá döníésÉkrőlI főlÉÖ
azokrólI amÉlóÉk jÉlÉníősÉn bÉfolóásolíák a céÖ működéséíI ÖazdálkodásáíI ÉÖóbÉn
javaslaíokaí ás íÉsz a fÉlíárí éroblémák mÉÖoldásáraK
A bázoíísáÖ a íÉsíülÉíá ÉlőíÉrjÉszíés OK számú mÉlléklÉíÉkéní ásmÉríÉíá a céÖ
üÖóvÉzÉíőjÉI pomfalvá gózsÉf álíal a bázoíísáÖ részérÉ ÉlkészííÉíí bÉszámolójáíK
hérÉm a TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉí a Üaíározaíá javaslaíok ÉlfoÖadásáraK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ az ÖhlJaljBÓ hfíK
működésérÉ és áíváláÖííására léírÉÜozoíí ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖ jÉlÉníéséí ÉlfoÖadjaK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a bázoíísáÖ javaslaíaáí fáÖóÉlÉmbÉ vévÉI a hfíK
működőkééÉsséÖénÉk bázíosííása érdÉkébÉn:

NK cÉlkérá a hfíK üÖóvÉzÉíőjéí a káÜasználaílan íakarííóÖéé azonnalá éríékÉsííésérÉ
vaÖó a Öéé újbólá üzÉmbÉ ÜÉlóÉzésévÉl szolÖálíaíás véÖzésérÉ
OK cÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a lakcímnóálváníaríás alaéján vázsÖálíassa fÉlül a
díjfázÉíésÉkÉíI és az Élkészülí jÉlÉníésí íovábbíísa az ÖhlJaljBÓ hfíK
vÉzÉíésÉ fÉlé a szükséÖÉs áníézkÉdésÉk mÉÖíéíÉlÉ céljábólK
PK cÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a lakcímnóálváníaríás alaéján a díjfázÉíésrÉ
vonaíkozó ÉllÉnőrző fÉlülvázsÖálaíoí kéíJÜárom évÉníÉ véÖÉzíÉssÉ ÉlI vaÖó az
Élső fÉlülvázsÖálaíoí kövÉíőÉn olóan naérakész ÉllÉnőrző rÉndszÉrí vÉzÉííÉssÉn
bÉI amÉllóÉl a válíozások könnóÉn nóomon kövÉíÜÉíőÉk és újabb
fÉlülvázsÖálaíoí nÉm áÖénóÉlnÉkK cÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó kérjÉn bÉ
árajánlaíokaí ÉÖó vonalkódos rÉndszÉrI állÉívÉ ÉÖó íömÉÖEkÖF alaéján íöríénő
fázÉíésá rÉndszÉrrÉ való áíállás mÉÖvalósííásáraK
4K cÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a íÉlÉéülésá szálárd Üulladékkal kaécsolaíos ÜÉlóá
közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOKEuffKNOKF önkormánózaíá rÉndÉlÉí soron
kövÉíkÉző módosííásakor íÉrjÉsszÉ a íÉsíülÉí Élé a éolÖármÉsíÉrá Üaíáskör
íörléséí a VK szK mÉlléklÉíbÉn szÉrÉélő O4M láíÉrÉs ÉdénózÉí kásÉbbrÉ íöríénő
csÉréjérÉ vonaíkozóan
RK cÉlkérá íovábbá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó vázsÖálíassa ká a szocáálás alaéon
nóújíÜaíó díjkÉdvÉzménóÉk lÉÜÉíőséÖéíI és annak ÉrÉdménóéí íÉrjÉsszÉ a
íÉsíülÉí ÉléK
eaíárádő: NJOK éoní véÖrÉÜajíására: …………………K
PJ4JRK éoní véÖrÉÜajíására: ………………K
cÉlÉlős: molÖármÉsíÉr
séÖrÉÜajíásérí fÉlÉlős: NK ÖhlJaombó hfíK üÖóvÉzÉíőjÉ
OJPK sárosüzÉmÉlíÉíésá froda
4JRK goÖáI eaíósáÖá és saÖóonÖazdálkodásá froda
aombóvárI OMNMK márcáus NVK
kaszvadá Balázs
kéévásÉlő
ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖ ÉlnökÉ

NK számú mÉlléklÉí

ÖhlJaljBÓ hfíK áíváláÖííására
léírÉÜozoíí ádÉáÖlÉnÉs
bázoíísáÖ jÉlÉníésÉ
A aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a NRULOMMVK EsKORKF híK számú
Üaíározaíával úÖó döníöííI ÜoÖó ÉÖó ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖoí Üoz léírÉ az ÖhlJaljBÓ hfíK
működésénÉk és Öazdálkodásának áíváláÖííásáraK A bázoíísáÖ íaÖjaá: kaszvadá Balázs ÉlnökI
Taskováís méíÉr íaÖI kémÉíÜ fsíván íaÖI sáda gános íaÖK A bázoíísáÖ néÖó alkalommal
ülésÉzÉíí EOMMVK júnáus OPKX OMMVK szÉéíÉmbÉr TKX OMMVK novÉmbÉr PKX OMMVK novÉmbÉr OSKFK Az
Élső kéí bázoíísáÖá ülésÉn részí vÉíí az ÖhlJaljBÓ hfíK üÖóvÉzÉíőjÉI pomfalvá gózsÉf és a
aélJhom hfíK üÖóvÉzÉíőjÉI Bíró méíÉrK A bázoíísáÖ működésérÉ üÖórÉndÉíI munkaíÉrvÉí
készííÉíí és ülésÉáről jÉÖózőkönóv készülíK
Az ÖhlJaljBÓ hfíK üÖóvÉzÉíőjénÉkI pomfalvá gózsÉfnÉk és sáda gánosnakI az ÖhlJ
aljBÓ hfíK cbB ÉlnökénÉk bÉszámolója alaéján arra lÉÜÉíÉíí kövÉíkÉzíÉínáI ÜoÖó a hfíK
működésÉ és Öazdálkodása ÉlsősorbanI azérí kÉrülí álóÉn ÜÉlózÉíbÉI mÉrí a héévásÉlőJíÉsíülÉí
Élé íÉrjÉszíÉíí lakossáÖá Üulladékszállííásá íérííésá díjÉmÉlésÉk nÉm lÉííÉk ÉlfoÖadvaK A
héévásÉlőJíÉsíülÉí álíal ÉlfoÖadoíí alacsonóabb méríékűI vaÖó száníÉn íaríoíí lakossáÖá
Üulladékszállííás íérííésá díjak okozíákI ÜoÖó a hfíK káadásaá jÉlÉníősÉn mÉÖÜaladíák a
bÉvéíÉlÉáíK Az üÖóvÉzÉíő úr íájékozíaíásából kádÉrülíI ÜoÖó ÉzÉn íúlmÉnőÉn a korábbá
üÖóvÉzÉíés ádÉjén köíöíí ÉlőnóíÉlÉn szÉrződésÉk ás ándokolaílanul növÉlíék a céÖ káadásaáíK
A bázoíísáÖ a céÖ áraíaábaI szÉrződésÉábÉ nÉm íÉkáníÉíí bÉ ÉlfoÖadía a céÖ üÖóvÉzÉíőjénÉkI
pomfalvá gózsÉfnÉk a íájékozíaíójáíI bÉszámolójáíK Az üÖóvÉzÉíő részlÉíÉsÉn íájékozíaíía a
bázoíísáÖ íaÖjaáí arrólI ÜoÖó málóÉn áníézkÉdésÉkÉí íÉíí az ÉlőnóíÉlÉn szÉrződésÉk
mÉÖszüníÉíésérÉI vaÖó kÉdvÉzőbb fÉlíéíÉlÉkkÉl való újraköíésérÉK Több olóan áníézkÉdésről ás
bÉszámolíI amÉllóÉl a céÖ működésá kölíséÖÉáí csökkÉníÉííÉK
A bázoíísáÖ íaÖjaá ándokolínak íalálíák a korábbá íÉsíülÉíá döníésÉk rövád áííÉkáníéséíI dÉ a
bázoíísáÖ munkaíÉrvébÉn célkéní Élsősorban a jÉlÉnlÉÖá EOMMVK éváF ÖazdasáÖá év
Öazdálkodásának áííÉkáníéséí íaríoííák foníosnakK A céÖ OMMVK évá Öazdálkodásáí részlÉíÉsÉn
ásmÉríÉíá az ÖhlJaljBÓ hfíK üÖóvÉzÉíőjÉ álíal készííÉíí bÉszámolóI Ézérí ÉrrÉ jÉlÉn
bázoíísáÖá jÉlÉníés nÉm íér káK
NK aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ álíal Üozoíí foníosabb
döníésÉkI amÉlóÉk az ÖhlJaljBÓ hfíK Öazdálkodására káÜaíoííak:
·

OMMRK január O4KJá íÉsíülÉíá ülésÉn döníöíí a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a ahed hfí E
aombóvárá hörnóÉzÉíJés eulladékÖazdálkodásá horláíolí cÉlÉlősséÖű
TársasáÖF léírÉÜozásárólK A íársasáÖ íörzsíőkéjÉ RM málláó cíI mÉlóből PM málláó
cí aombóvár sáros Önkormánózaíának éénzbÉíéíjÉI OM málláó cí aééorí a aélJ
hom hfíK íörzsbÉíéíjÉ ENNMM láíÉrÉs kommunálás és szÉlÉkíív ÜulladékÖóűjíésrÉ
alkalmas íaríálóokFK EOVLOMMRKEfKO4KF híK számú Üaíározaí

·

·

·

·

·
·

·

·

·
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OMMRK áérálás ORKJá íÉsíülÉíá ülésÉn döníöíí a kéévásÉlőJíÉsíülÉí arrólI ÜoÖó OMMRK
május NJíől Üaíározaílan ádőrÉ a ahed hfíK üzÉmÉlíÉíá a aombóvárI brzsébÉí
uícaá ÜulladéklÉrakóí EOMMRK május NK naéjáíól OMMRK dÉcÉmbÉr PNK naéjááÖ
4KUMMKMMM cí H Áfa díjéríF EN4SLOMMRK EfsKORKF híK számú ÜaíározaíF
OMMRK áérálás ORKJá íÉsíülÉíá ülésÉn döníöíí a kéévásÉlőJíÉsíülÉí arrólI ÜoÖó az
brszébÉí uícaá víz nóomóvÉzÉíék ééííésá kölíséÖénÉk ÉÖó részéí ENKTS4KOPP cí
H Áfa összÉÖÉíF a ahed hfíK fánanszíroz ENSSLOMMRK EfsKORKF híK számú
ÜaíározaíF
OMMRK május PMKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a NTULOMMRK EsKPMKF híK
szK Üaíározaíával a ahed hfíK ÉlnÉvÉzéséí ÖhlJaljBÓ aombóvárá
hörnóÉzÉíJés eulladékÖazdálkodásá horláíolí cÉlÉlősséÖű TársasáÖ névrÉ
módosííoííaK A céÖ rövádííÉíí nÉvÉ: ÖhlJaljBÓ hfíK
OMMRK május PMKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí arról döníöííI ÜoÖó
közszolÖálíaíásá szÉrződésí köí az ÖhlJaljBÓ hfíKJvÉl a város éarkolóának
Öééá íászíííására Ea díj OIVS cíLmO I a város álíal fázÉíÉíí bruííó Üavá íakarííásá
kölíséÖ URKOPT cíI összÉsÉn OPKMPT mO íakarííásaF
OMMRK auÖuszíus OVKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OSPLOMMRK
EsfffKOVKF híK szK Üaíározaíával az ÖhlJaljBÓ hfíK véÖzá a szÉlÉkíív
ÜulladékÖóűjíésí a közbÉszÉrzésá Éljárás nóÉríÉsÉkéní SPMKUV4 cíLÜó HÁfa áronK
OMMSK áérálás OTKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a UNLOMMSK EfsKOTKF híK
szK Üaíározaíával aombóvár sáros Önkormánózaía az ÖhlJaljBÓ hfíKJvÉl
üzÉmÉlíÉíésá szÉrződésí köí az brzsébÉí uíca NN4K szám alaíí íalálÜaíó
ÜulladékÖóűjíő udvar üzÉmÉlíÉíésérÉI és ÉnÖÉdélóÉzá a íÉsíülÉíI ÜoÖó acéÖ
íÉlÉéÜÉlókéní bÉjÉlÉnísÉ a ÜulladékÖóűjíő udvaríK
OMMSK áérálás OTJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí UOLOMMSK EfsKOTKF híK szK
Üaíározaíával döníöíí az ÖhlJaljBÓ hfíKJvÉl köíöíí éarkolóíakarííásá
közszolÖálíaíásá szÉrződés módosííásáról EösszÉsÉn NRKMSN mO íakarííásaI a
szolÖálíaíás évÉs díja RP4KVTO cí H ÁfaF
OMMSK novÉmbÉr OTKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a ORMLOMMSK EufKOTKF
híK szK Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó a város íulajdonában lévő szÉlÉkíív
ÜulladékÖóűjíőJszállííó ÖééjárművÉí NM évÉs ádőíaríamra az ÖhlJaljBÓ
hfíK részérÉ bérbÉ adjaK Az évÉs bérlÉíá díj NKOMMKMMM cí H ÁfaI a íÉljÉs ádőszak
bérlÉíá díja OMMSK dÉcÉmbÉr PNJáÖ ÉÖó összÉÖbÉn ÉsÉdékÉsK
OMMSK dÉcÉmbÉr N4KJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a ORVLOMMSK EuffKN4KF
híK szK Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó közszolÖálíaíásá szÉrződésí köí a
íÉlÉéülésá szálárd Üulladékkal kaécsolaíos szolÖálíaíás Élláíására Eaz
önkormánózaí az évÉs díj ORBJáí áívállalíaFK blfoÖadoíí íároló ÉdénóÉk és
Üozzá íaríozó ürííésá díjak:

TárolóÉdénóÉk
láíÉr
láíÉr
láíÉr
láíÉr
láíÉr
láíÉr
láíÉr
láíÉr
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Ürííésá díjak
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jűanóaÖ zsák ENNM láíÉrÉsF: OMR cí
OMMTK áérálás NMKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a íÉlÉéülésá szálárd
Üulladékkal kaécsolaíos ÜÉlóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOKEuffKNOKF
önkormánózaíá rÉndÉlÉí módosííásával mÉÖÜaíározía a íömbÜázban élő
lakossáÖá mánámálás Üulladék mÉnnóáséÖéí 4láíÉrLnaéLfőI bÉvÉzÉííÉ a TM láíÉrÉs
íároló ÉdénózÉí Üasználaíáí és szabálóozía dunaras fürdőíÉrülÉí
szÉméíszállííásáíK
OMMTK júnáus 4KJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a NOMLOMMTK EsfK4KF híK szK
Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó a szÉlÉkíívJés zöldÜulladék ÖóűjíéssÉl ÉÖó
évÉs ádőíaríamra az ÖhlJaljBÓ hfíKJí bízza mÉÖI R4RKPOP cí H Áfa L Üó
áronI az önkormánózaíoí OIRM cíLkÖ vásszaíérííés állÉíá mÉÖK
OMMTK okíóbÉr OVKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a íÉlÉéülésá szálárd
Üulladékkal kaécsolaíos ÜÉlóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOKEuffKNOKF
önkormánózaíá rÉndÉlÉí módosííásával lÉÜÉíővé íÉííÉI ÜoÖó öínél íöbb fő ÉsÉíén
a molÖármÉsíÉr ándokolí ÉsÉíbÉn ÉnÖÉdélóÉzÜÉíá O4M láíÉrÉsnél kásÉbb ÉdénózÉí
Üasználaíáí és bÉvÉzÉííÉ a rÉndÉlÉíbÉ a „Öazdálkodó szÉrvÉzÉí” foÖalmáíK
jÉÖjÉÖózés: a íÉsíülÉíá döníés káfoÖásolÜaíóI ÜászÉn annak fÉlíéíÉlÉáí nÉm
röÖzííÉííÉI ÜoÖó máí érí „ándokolí ÉsÉí„ alaííK kÉm ásmÉríI málóÉn ÉÖóséÖÉs
szÉméonírÉndszÉr alaéján adoíí a éolÖármÉsíÉr kÉdvÉzménóÉkÉíK A
káfoÖásolÜaíó módon nóújíoíí kÉdvÉzménóÉk máaíí a céÖ jÉlÉníős bÉvéíÉlÉkíől
ÉsÉíí és Ésák Él a maá naéáÖK
OMMTK novÉmbÉr OSKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OT4LOMMTK EufKOSKF
híK szK Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó az ÖhlJaljBÓ hfíK aombóvár
város lakossáÖá és közülÉíá ÜulladékÖóűjíésá díjaára vonaíkozó OMMUK évá
kalkulácáójáí nÉm foÖadja ÉlI és annak vázsÖálaíára szakéríőá bázoíísáÖoí állíí
fÉlK
jÉÖjÉÖózés: a cég javaslaía 1R%-os díjemelés volí, ugóanakkor a város a
2R% önkormánózaíá íámogaíás megvonásáí ás érvénóesííená akaríaK bz a döníés
ígó a lakosság részére egó egószerá RP%-os díjemelésí eredménóezeíí volnaK
OMMTK dÉcÉmbÉr NTKJá íÉsíülÉíá ülésrÉ készííÉíí ÉlőíÉrjÉszíés szÉrání a szakéríőá
bázoíísáÖ OMMTK novÉmbÉr OVJén mÉÖalaéozaílannakI a íÉrvÉzÉíí díjakaí
íúlzoíían maÖasnak íalálíaI Ézérí kéríÉ a hfíK üÖóvÉzÉíőjéíI ÜoÖó a lakossáÖá
ÜulladékÖóűjíés kölíséÖÉáí különíísék Él az ÉÖóéb kölíséÖÉkíőlK Az újabb
díjkalkulácáóí OMMTK dÉcÉmbÉr PJán a szakéríőá bázoíísáÖ mÉÖvázsÖálía és
ÉlfoÖadásra javasolíaK bnnÉk a aléján a lakossáÖ áílaÖosan PRBJos díjÉmÉlésrÉ
számííÜaíoííK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OVSLOMMTK EuffKNTKF híK szK Üaíározaía
szÉrání a OMMUK évá díjkalkulácáóról nÉm döníöííI ÜanÉm a soron kövÉíkÉző
ülésrÉ naéolía ÉlK
OMMTK dÉcÉmbÉr OUKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a íÉlÉéülésá szálárd
Üulladékkal kaécsolaíos ÜÉlóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOKEuffKNOKF
önkormánózaíá rÉndÉlÉí módosííásával mÉÖvonja a ORBJos lakossáÖá
íámoÖaíásí a Üulladékszállííás díjraK A céÖ számára mánámálás díjÉmÉlésí
ÉnÖÉdélóÉzÉííK
A lakossáÖ az önkormánózaíá döníés máaíí PPIPPBJal fázÉíÉíí íöbbÉí a
ÜulladékszállííáséríK A céÖ mánámálás ÉmÉlésÉ máaíí összÉsÉn PRBJal
dráÖulí a Üulladékszállííás díjaK
OMMUK május NVKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a NT4LOMMUK EsKNVKF híK
szK Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó újból OMMUK júnáus NK naéjáíól OMMUK

dÉcÉmbÉr PNK naéjááÖ az ÖhlJaljBÓ hfíKJí bízza mÉÖ az brzsébÉí uícaá
eulladékudvar üzÉmÉlíÉíésévÉlK
OMMUK szÉéíÉmbÉr NSKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OSNLOMMUK
EfuKNSKF híK szK Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó a szÉlÉkíívJés a zöldÜulladék
Öóűjíés ÉÖó évÉs ádőíaríalmú Élláíására mÉÖbízza az ÖhlJaljBÓ hfíKJí
RTTKOMM cí H ÁfaLÜó áronK A Üasznosííás bÉvéíÉléből OIRM cíLkÖ vásszaíérííés
állÉíá mÉÖ az önkormánózaíoíK A OMMVK évá kölíséÖvÉíés íÉrÜérÉ RMMKMMM cíJoí
különíí Él a zöldÜulladék kÉzÉlésérÉ vonaíkozó éroéaÖanda kölíséÖÉárÉK
OMMUK dÉcÉmbÉr NRKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí döníöíí a íÉlÉéülésá
szálárd Üulladékkal kaécsolaíos közszolÖálíaíás díjának OMMVK évá
kalkulácáójárólK A kalkulácáó áílaÖosan NPIP BJos díjÉmÉlésí íaríalmazoíí Ézí a
íÉsíülÉí nÉm foÖadía ÉlI ÜÉlóÉííÉ UBJos díjÉmÉlésí ÜaÖóoíí jóváK
OMMVK fÉbruár VKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a PVLOMMVK EffKVKF híK szK
Üaíározaíával ÉlfoÖadía az ÖhlJaljBÓ hfíK üÖóvÉzÉíőjénÉk a íársasáÖ
ÉrÉdménóÉs működésÉ érdÉkébÉn íÉíí áníézkÉdésÉkről szóló íájékozíaíójáíI
azzal ÜoÖó az ÉlkészííÉíí anóaÖoí szakmaá adaíokkal OMMVK márcáus PNJáÖ
ásméíÉlíÉn íÉrjÉsszÉ a íÉsíülÉí ÉléK
OMMVK márcáus OKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí SNLOMMVK EfffKOKF híK szK
Üaíározaíával nÉm foÖadía Él az ÖhlJaljBÓ hfíK bÉszámolójáíI és fÉlkéríÉ
az ÖhlJaljBÓ hfíK üÖóvÉzÉíőjéíI ÜoÖó OMMVK márcáus PMJára a
közszolÖálíaíásra OMMUJban fordííoíí ándokolí kölíséÖÉkÉí és ráfordííásokaí
részlÉíÉsÉn bÉmuíaíóI a íÉrvÉzÉíí és íénólÉÖÉsÉn kÉzÉlí ÜulladékmÉnnóáséÖÉí ás
fáÖóÉlÉmbÉ vÉvő bÉszámolójáí és díjkoméÉnzácáós kérÉlméí ásméíÉlíÉn
íÉrjÉsszÉ ÉlőK
OMMVK márcáus PMKJá íÉsíülÉíá ülésÉn az ÖhlJaljBÓ hfíK áídolÖozoíí
díjkoméÉnzácáós kérÉlmÉí íÉrjÉszíÉíí ÉlőK A díjkoméÉnzácáó oka a OMMTK évbÉn
Élmaradí mÉÖfÉlÉlő méríékű díjÉmÉlésK A kérí díjkoméÉnzácáó méríékÉ
NUKMOOK4V4 cíK
bÖó rövád ádézÉí az akkorá díjkoméÉnzácáós kérÉlÉmbőlI amÉló összÉfoÖlalja az
addáÖ ásmÉrí ÉrÉdménóí roníó és javííó íéíÉlÉkÉí:

·

·

·

·

·

„brÉdménóí bÉfolóásoló áníézkÉdésÉk és Üaíásaá

brÉdménóí roníó íéíÉlÉk
TéíÉl

brÉdménóí javííó íéíÉlÉk
ÖsszÉÖ

TéíÉl

ÖsszÉÖ

N husJTS4 műszaká éroblémáá

VSM MMM cí

N Auíófánanszírozás

UMM MMM cí

O hlCJMRT CApCl vÉszíÉséÖ

VUM MMM cí

O mosíaá kölíséÖ

SUT MMM cí

P kóomíaívánó kölíséÖválíozás

RS TSM cí

4 ménzüÖóá szolÖálíaíás
R blmaradí árbÉvéíÉl
S eThJNM éréskoníénÉr

N NMM MMM cí
NU MOO 4V4 cí
TON SST cí

T Auíófánanszírozás

N SMM MMM cí

U ÉríékcsökkÉnés

4 OSN VN4 cí

V ÁrfolóamvÉszíÉséÖ

4 T4N MON cí

ÖsszÉsÉn

PO 44P URS cí

P ÁrfolóamnóÉrÉséÖ
összÉsÉn

N NRN OUO cí
O SPU OUO cí

bredménóí roníó íéíelek:
NK

OK

PK

4K
RK
SK

TK

UK
VK

A szállííójármű auÖuszíus Üónaéban mÉÖÜábásodoííI a Öarancáálás javííás ádÉjérÉ kÉllÉíí
íaríalék auíóí bázíosííanáI amÉlónÉk a kölíséÖÉáíI állÉívÉ a hörnóérÉ íöríénő közlÉkÉdés
kölíséÖÉáí jÉlÉníá Éz a íéíÉlK A jrTJeunÖáráa hfíKJvÉl folóamaíosan folóák az
ÉÖóÉzíÉíésI íÖérÉíÉí íÉííÉk a kölíséÖvásÉlésrÉI mávÉl nÉm íudíak csÉrÉauíóí bázíosííanáK
A pbAT szÉmélóauíó karambolja uíán dÉrülí káI ÜoÖó OMMSJos ÖóáríásúI dÉ OMMTJbÉn
forÖalomba ÜÉlóÉzÉíí volíI valamání korábban már forÖalomba ÜÉlóÉzíékI Ézérí az
lTm dÉnÉralá bázíosííó nÉm íudía új éríékÉn mÉÖíérííÉná a káríI íÖó a fÉníá összÉÖ a
nóálváníaríásá éríék és a bázíosííó álíal fázÉíÉíí éríék különbözÉíÉK Az üÖóbÉn káríérííésá
éÉrí ándííoííunk a szállííóval szÉmbÉnI valamání csalás üÖóébÉn ásmÉrÉílÉn íÉííÉs ÉllÉn
fÉljÉlÉníésí íÉííÉmK
Az évÉs íÉrv készííésÉ uíán dÉrülí káI ÜoÖó nÉm lÉíí fáÖóÉlÉmbÉ vévÉI az a
íöbblÉíkölíséÖ nÉÖóÉdévÉníÉI mÉló NNMM íársasÜázá lakó részérÉ névrÉ szólóan a
lakóknak kÉll ÉlküldÉná a számlalÉvÉlÉí és nÉm Ndb számláí kÉll készííÉná a aombó
mál iakásszövÉíkÉzÉí részérÉI mávÉl OMMUK január PNJá ÜaíárádővÉl az érvénóÉs
szÉrződésí fÉlmondía a iakásszövÉíkÉzÉíK
A íöbblÉíkölíséÖ az ÉlőzőÉkbÉn vázolíak máaíí jÉlÉnák mÉÖI mávÉl a csÉkkÉk
fÉldolÖozásának kölíséÖÉ ás a nóomíaívánóoknak mÉÖfÉlÉlő méríékbÉn nőííK
blmaradí árbÉvéíÉlkéní a OMMTJbÉn bÉnóújíoíí ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí összÉÖI állÉívÉ a
íénólÉÖÉsÉn Élérí árbÉvéíÉl közöííá különbséÖÉí íüníÉííÉm fÉlK
A éréskoníénÉr szÉrződéséí a molÖármÉsíÉrá eávaíal OMMUK áérálás NJá ÜaíárádővÉl
fÉlmondíaI márÉ sákÉrülí új szÉrződő fÉlÉí íalálnáI állÉívÉ áí íudíuk ÜÉlóÉzná addáÖ ás
fázÉíná kÉllÉíí a aaed hfíK részérÉ a bérlÉíá díjaíI ÉnnÉk 4 Üavá kölíséÖéí íüníÉííÉm fÉlK
A szÉrződésÉk áívázsÖálása uíánI lÉÜÉíőséÖ nóílí a fánanszírozásá fÉlíéíÉlÉk
vÉrsÉnóÉzíÉíésérÉI majd módosííásáraI íÖó az Élőző szÉrződésből származó
íöbblÉíölíséÖÉí muíaííam bÉI mávÉl ÉlőnóösÉbb fÉlíéíÉlÉkÉí íudíunk a Bflhlj hfíK
fÉlíéíÉlÉávÉl ÉlérnáK
Az új íÉÜÉrauíó EhusJTS4F bÉszÉrzéséből származó amoríázácáós kölíséÖnövÉkÉdés
éríékÉK
Az új íÉÜÉrauíó EhusJTS4F bÉszÉrzéséből származóI az okíóbÉrbÉn bÉkövÉíkÉzÉíí és a
számunkra ÉlőnóíÉlÉn árfolóamJmozÖásból származó vÉszíÉséÖK AuÖuszíusban a Cec
N4O cí volíI míÖ dÉcÉmbÉr PNJén NUOIOP cíK

bredménóí javííó íéíelek:
NK A kÉdvÉzőbb fánanszírozás máaíí Ékkora éríékkÉl csökkÉní a fánanszírozás kölíséÖÉK
OK A számlalÉvÉlÉk káÜordásáí a dolÖozóánk véÖÉzíékI darabonkéní OM foráníos
kölíséÖÖÉlI Ézí az összÉÖÉí íudíuk mÉÖíakarííaná a éosíaá díjszabással szÉmbÉnK

PK AuÖuszíusban a kÉdvÉző árfolóam mÉllÉíí kávásárolí íÉÜÉrauíó lízánÖ Élszámolásánál
Élszámolí árfolóam nóÉrÉséÖK
A TársasáÖ álíal véÖzÉíí íÉvékÉnóséÖ színvonalának mÉÖíaríása érdÉkébÉn a mÉÖíÉíí
áníézkÉdésÉk bázíosííják a kÉdvÉzőbb kölíséÖösszÉíéíÉlíI a íÉrvÉzÜÉíővé íÉszá a
ráfordííásokaíI állÉívÉ a mÉÖfÉlÉlő analízásíI amÉló a íovábbá racáonalázálásá döníésÉk
alaéjáí jÉlÉníÜÉíáK”

·

OMMVK áérálás SKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a NNVLOMMVK EfsKSKF híK szK
Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó Üozzájárul az ÖhlJaljBÓ hfíK jÉÖózÉíí
tőkéjénÉk NKMMMKMMM cíJíal íöríénő mÉÖÉmÉléséÜÉzI ÉÜÜÉz a íulajdoná
Üánóadnak mÉÖfÉlÉlőÉn SMMKMMM cíJoí a hfíK rÉndÉlkÉzésérÉ bocsáíK eozzájárul
az ÖhlJaljBÓ hfíK részérÉ PKMMMKMMM cí íőkÉíaríalékba íöríénő
ÜÉlóÉzéséÜÉzK Az ÖhlJaljBÓ hfíK fázÉíőkééÉsséÖénÉk mÉÖóvása
érdÉkébÉn ONK4MMKMMM cí működésá íámoÖaíásí bázíosííK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí
fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrí a hfíK íaÖÖóűlésén a fÉníá döníésÉk kéévásÉlÉíérÉ
íovábbá fÉlÜaíalmazza arraI ÜoÖó a kásÉbbséÖá íulajdonos aélkom hfíK 4MMKMMM
cí íörzsíőkÉ ÉmÉléséí ÉlfoÖadjaK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a hfíK fÉlüÖóÉlőJbázoíísáÖának ÉlnökéíI ÜoÖó a
sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖÖal közösÉn véÖÉzzék Él az ÖhlJaljBÓ hfíK
működésénÉk és Öazdálkodásának áíváláÖííásáíK

·

OMMVK május ORKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a NRTLOMMVK EsK ORKF híK
szK Üaíározaíával OMMVK júnáus NK naéjáíól OMNMK május PNK naéjááÖ mÉÖbízza az
ÖhlJaljBÓ hfíK az önkormánózaí íulajdonában lévőI brzsébÉí uícaá
eulladékudvar üzÉmÉlíÉíésévÉl NRMKMMM cí H ÁfaLÜó díjéríK

A vázsgálaíoí végző bázoííság megállaéííásaá:
A vázsÖálaí során mÉÖállaéííÜaíóI ÜoÖó az önkormánózaí kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ íöbb olóan
döníésí ÜozoííI amÉlóÉk nÉÖaíívan éráníÉííék a céÖ Öazdálkodásáí a káÉső bÉvéíÉlÉkrÉ ÉlőzÉíÉs
számííásí EbÉcslésíF sÉnká nÉm készííÉííK flóÉn döníés volí a korábbá ÉdénózÉíÉk mÉllÉíí újabb
ÉdénózÉíÉk Üasználaíának ÉnÖÉdélóÉzésÉK A OMMSK dÉcÉmbÉr N4KJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJ
íÉsíülÉí a ORVLOMMSK EuffKN4KF híK szK Üaíározaíával bÉvÉzÉííÉ a PR és az RM láíÉrÉs ÉdénózÉí
ÜasználaíáíK A OMMTK áérálás NMKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a íÉlÉéülésá szálárd
Üulladékkal kaécsolaíos ÜÉlóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOKEuffKNOKF önkormánózaíá
rÉndÉlÉí módosííásával bÉvÉzÉííÉ a TM láíÉrÉs ÉdénózÉí ÜasználaíáíK Az ÖhlJaljBÓ hfíK
kámuíaíása szÉrání ÉzÉk a döníésÉk összÉsÉn RKRMSKMMM cí bÉvéíÉl káÉsésí okozíakK
A OMMRK május PMKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí arról döníöííI ÜoÖó közszolÖálíaíásá
szÉrződésí köí az ÖhlJaljBÓ hfíKJvÉl a város éarkolóának Öééá íászíííására Ea díj OIVS
cíLmO I a város álíal fázÉíÉíí bruííó Üavá íakarííásá kölíséÖ URKOPT cíI összÉsÉn OPKMPT mO
íakarííásaFK A íÉvékÉnóséÖ véÖzéséÜÉz a céÖ ÉÖó íakarííóÖééÉí vásárolí a Öéévásárlásnak
anóaÖá fÉdÉzÉíÉ nÉm volíK A íakarííásí az önkölíséÖá ár alaíí vállalía Él a céÖI amá száníén
komoló vÉszíÉséÖÉí okozoííK hésőbb Éz a íÉvékÉnóséÖ véÖzés mÉÖ ás szűníI íÖó a céÖnél
oíímaradí a dráÖa íakarííóÖééI amá bÉvéíÉlí nÉm íÉrmÉlíI dÉ az amoríázácáós kölíséÖ íÉrÜÉlíÉK A
céÖÉí az Élőbb fÉlsorolí íéíÉlÉk közÉl U málláó cíJal íÉrÜÉlíék mÉÖK
Az ÉÖóák Üulladékszállííó auíóí ÉÖó ádÉáÖ bérÉlíÉ a céÖ a Bflhlj hfíKJíőlK Az új íÉÜÉrauíó
mÉÖÜábásodoíí és málláós javííásá kölíséÖ íÉrÜÉlíÉK
A íÉlÉéülésá szálárd Üulladék Élszállííásáí a céÖ OMMTK január NKJíől kÉzdíÉ mÉÖK Az
önkormánózaí volí a mÉÖrÉndÉlőjÉ a szolÖálíaíásnakK A céÖnÉk komoló lákvádáíásá Öondokaí
jÉlÉníÉííI ÜoÖó az önkormánózaí OMMTK júláus véÖéáÖ ÉÖóÉílÉn ÉÖó számlájáí sÉm ÉÖóÉnlííÉííÉ
ká a céÖnÉkI íÖó az akkor fÉnnálló önkormánózaíá íaríozás ÉléríÉ NRIR málláó cíJoíK Többszörá
fÉlszólííásra a számlák káÉÖóÉnlííésÉ véÖül mÉÖíöríéníK

jÉÖállaéííÜaíóI ÜoÖó vélÜÉíőÉn az önkormánózaíá íámoÖaíás mÉÖvonása Ea ORB íámoÖaíás
mÉÖvonása PPIPPBJos díjÉmÉlésí ÉrÉdménóÉzÉííF máaíí az ÖhlJaljBÓ hfíK álíal ándokolí
és íÉsíülÉí Élé íÉrjÉszíÉíí közÉl NMBJos díjÉmÉlés nÉm kÉrülí ÉlfoÖadásraK dóakorlaíálaÖ a
maÖasabb kölíséÖÉk mÉllÉíí díjÉmÉlés nélkül nóújíoíía a szolÖálíaíásáí az ÖhlJaljBÓ hfíK
OMMUK január NKJíől ÉÖészÉn OMMUK dÉcÉmbÉr PNKJáÖK
A OMMUK dÉcÉmbÉr NRKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí döníöíí a íÉlÉéülésá szálárd
Üulladékkal kaécsolaíos közszolÖálíaíás díjának OMMVK évá kalkulácáójárólK A kalkulácáó
áílaÖosan NPIP BJos díjÉmÉlésí íaríalmazoíí Ézí a íÉsíülÉí nÉm foÖadía ÉlI ÜÉlóÉííÉ UBJos
díjÉmÉlésí ÜaÖóoíí jóváK
A fÉní fÉlsorolí kéévásÉlőJíÉsíülÉíá döníésÉk és a korábban ásmÉríÉíÉíí ÉÖóéb ÉrÉdménóí roníó
íéíÉlÉk ÉÖóüííÉsÉn ÉrÉdménóÉzíék azíI ÜoÖó OMMVK áérálás SKJá íÉsíülÉíá döníés éríÉlmébÉn a
kéévásÉlőJíÉsíülÉí a NNVLOMMVK EfsKSKF híK szK Üaíározaíával döníöíí arrólI ÜoÖó Üozzájárul az
ÖhlJaljBÓ hfíK jÉÖózÉíí íőkéjénÉk NKMMMKMMM cíJíal íöríénő mÉÖÉmÉléséÜÉzI ÉÜÜÉz a
íulajdoná Üánóadnak mÉÖfÉlÉlőÉn SMMKMMM cíJoí a hfíK rÉndÉlkÉzésérÉ bocsáíK eozzájárul az
ÖhlJaljBÓ hfíK részérÉ PKMMMKMMM cí íőkÉíaríalékba íöríénő ÜÉlóÉzéséÜÉzK Az ÖhlJ
aljBÓ hfíK fázÉíőkééÉsséÖénÉk mÉÖóvása érdÉkébÉn ONK4MMKMMM cí működésá íámoÖaíásí
bázíosííK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkéríÉ a éolÖármÉsíÉrí a hfíK íaÖÖóűlésén a fÉníá döníésÉk
kéévásÉlÉíérÉ íovábbá fÉlÜaíalmazía arraI ÜoÖó a kásÉbbséÖá íulajdonos aélkom hfíK 4MMKMMM
cí íörzsíőkÉ ÉmÉléséí ÉlfoÖadjaK
A bázoíísáÖá vázsÖálaí során dÉrülí fénó arraI ÜoÖó a OMMTK okíóbÉr OVKJá íÉsíülÉíá ülésÉn a
kéévásÉlőJíÉsíülÉí a íÉlÉéülésá szálárd Üulladékkal kaécsolaíos ÜÉlóá közszolÖálíaíásról szóló
P4LOMMOKEuffKNOKF önkormánózaíá rÉndÉlÉí módosííásával lÉÜÉíővé íÉííÉI ÜoÖó öínél íöbb fő
ÉsÉíén a molÖármÉsíÉr ándokolí ÉsÉíbÉn ÉnÖÉdélóÉzÜÉíá O4M láíÉrÉsnél kásÉbb ÉdénózÉí
ÜasználaíáíK
A kÉdvÉzménóÉk nóújíására szÉméonírÉndszÉr nÉm lÉíí kádolÖozvaI a
rÉndÉlÉímódosííás álóÉn formája káfoÖásolÜaíóK
A városban íöbb foÖóaszíó nÉm a Üaíálóos rÉndÉlÉí szÉráníá ÉdénózÉí uíán fázÉíá a
Üulladékszállííás íérííésá díjaáíI amÉló a céÖnél Üosszabb íávon jÉlÉníős bÉvéíÉl káÉsésí jÉlÉníK

A bázoíísáÖ javaslaíaá:
NK A későbbá díjkoméÉnzácáókaí ÉlkÉrülÉndő célszÉrű lÉnnÉ a jövőbÉn a kéévásÉlőJ
íÉsíülÉínÉk ÉlfoÖadnáa az ÖhlJaljBÓ hfíK álíal ÉlőíÉrjÉszíÉíí és mÉÖfÉlÉlőÉn
mÉÖalaéozoíí díjÉmÉlésrÉ vonaíkozó javaslaíáíK A későbbá díjkoméÉnzácáóval az
Élmaradí díjÉmÉlésből káÉső bÉvéíÉlÉkÉí az önkormánózaínak sajáí
kölíséÖvÉíéséből kÉll fÉdÉznáÉK A céÖ lákvádáíásáí és működíÉíéséí vÉszélóÉzíÉíá a
szolÖálíaíás során jÉlÉníkÉző kölíséÖÉk alaííá szolÖálíaíásá díjakon íöríénő
ÜulladékszállííásK A bázoíísáÖ javasolja a kéévásÉlőJíÉsíülÉínÉkI ÜoÖó a jövőbÉn
„éoláíákaá” döníésÉk ÜÉlóÉíí szakmaá döníés alaéján ÜaÖója jóvá az adoíí évá
íérííésá díjakaíK
OK A céÖ vÉzÉíésÉ fÉlé javasolí a íovábbá működésá kölíséÖÉk csökkÉníésÉK A
bázoíísáÖ az üÖóvÉzÉíő álíal mÉÖkÉzdÉíí lééésÉk íovábbá folóíaíásáí íaríja
ándokolínak és a céÖ mándÉn íÉrülÉíén íovábbá kölíséÖ racáonalázálásí javasolK
PK A káÜasználaílan íakarííóÖéé azonnalá éríékÉsííéséí vaÖó a Öéé újbólá üzÉmbÉ
ÜÉlóÉzésévÉl szolÖálíaíás véÖzéséí javasolja a bázoíísáÖK

4K A bázoíísáÖ javasolja a kéévásÉlőJíÉsíülÉínÉkI ÜoÖó a lakcímnóálváníaríás alaéján
vázsÖálíassa fÉlül a díjfázÉíésÉkÉí és az Élkészülí jÉlÉníésí íovábbíísa az ÖhlJ
aljBÓ hfíK vÉzÉíésÉ fÉlé a szükséÖÉs áníézkÉdésÉk mÉÖíéíÉlÉ céljábólK
RK gavasolja a bázoíísáÖ a kéévásÉlőJíÉsíülÉínÉkI ÜoÖó a lakcímnóálváníaríás alaéján a
díjfázÉíésrÉ vonaíkozó ÉllÉnőrző fÉlülvázsÖálaíoí kéíJÜárom évÉníÉ véÖÉzíÉssÉ ÉlI vaÖó
az Élső fÉlülvázsÖálaíoí kövÉíőÉn olóan naérakész ÉllÉnőrző rÉndszÉrí vÉzÉssÉn bÉI
amÉllóÉl a válíozások könnóÉn nóomon kövÉíÜÉíőÉk és újabb fÉlülvázsÖálaíoí nÉm
áÖénóÉlnÉkK
TovábbÖondolásra érdÉmÉs bázoíísáÖá javaslaíok:
·
·

A naérakész nóálváníaríás ÉlérésÉ érdÉkébÉn ÉÖó vonalkódos rÉndszÉr
bÉvÉzÉíésÉ L íÉcÜnákaá fÉjlÉszíésí áÖénóÉlL
A Üulladékszállííás ÉddáÖá íérfoÖaíEláíÉrF alaéú fázÉíésről áíállás a
íömÉÖEkÖF alaéú fázÉíésá rÉndszÉrrÉ L íÉcÜnákaá fÉjlÉszíésí áÖénóÉlL

SK A bázoíísáÖ javasolja a kéévásÉlőJíÉsíülÉínÉk a íÉlÉéülésá szálárd Üulladékkal
kaécsolaíos ÜÉlóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOKEuffKNOKF önkormánózaíá rÉndÉlÉí
módosííásáíK
hÉrüljön ká a rÉndÉlÉíbőlI ÜoÖó öínél íöbb fő ÉsÉíén a molÖármÉsíÉr ándokolí ÉsÉíbÉn
ÉnÖÉdélóÉzÜÉíá O4M láíÉrÉsnél kásÉbb ÉdénózÉí ÜasználaíáíK
AmÉnnóábÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ándokolínak láíja szocáálás alaéon díjkÉdvÉzménóÉk
nóújíásáíI akkor ÉnnÉk fÉlíéíÉlÉáí részlÉíÉsÉn szabálóozná kÉllK
hÉlíK aombóvárI OMNMJMNJOM
kaszvadá Balázs
ÖhlJaljBÓ hfíK áíváláÖííására léírÉÜozoíí
ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖ ÉlnökÉ

OK számú mÉlléklÉí

BÉszámoló az ÖhlJaljBÓ hfíK ÜÉlózÉíéről a Öazdálkodásí áívázsÖáló
bázoíísáÖ részérÉ

TaríalomjÉÖózék
NK BÉvÉzÉíés
OK Működésá fÉlíéíÉlÉkI műszaká és Üumán Érőforrás
PK TÉvékÉnóséÖ szakmaáI joÖszabálóá ÜáííÉrÉ
4K OMMUK és OMMVK évbÉn íÉíí áníézkÉdésÉk és Üaíásaák
RK mroblémás íÉrülÉíÉkI mÉÖoldásra váró fÉladaíok
SK júlíban íöríéní döníésÉk áííÉkáníésÉ
TK gavaslaí a Öazdálkodás javííására

1. Bevezeíés
Az ÖhlJaljBÓ aombóvárá hörnóÉzÉíÖazdálkodásá hfíK főkéní kommunálás szolÖálíaíásá
íÉvékÉnóséÖÉkkÉl – íÉlÉéülésá szálárd Üulladékok ÖóűjíésÉI kÉzÉlésÉI áríalmaílanííásaI
másodnóÉrsanóaÖok ÖóűjíésÉI és éríékÉsííésÉ J foÖlalkozákK Az ÖhlJaljBÓ hfíK a városá
közíászíasáÖá éroÖramokon bÉlül a íÉlÉéülésá szálárd Üulladékok ÖóűjíésévÉlI kÉzÉlésévÉl
kaécsolaíos íÉvékÉnóséÖÉí véÖÉzáK
2. jűködésá felíéíelek, műszaká és humán erőforrás
Az ÖhlJaljBÓ hfíK szolÖálíaíásaáí kázárólaÖ aombóváron a lakossáÖI állÉívÉ az áéará
foÖóaszíók körébÉn véÖzáI a szállííásá kaéacáíás lÉÜÉíőséÖÉá máaíí Élsősorban öníömörííős
szállííójárművÉkkÉlI a koníénÉrÉs ÖóűjíésÜÉzI szállííásÜoz alvállalkozóí vÉszünk áÖénóbÉK A
szolÖálíaíásban éráníÉííÉk részérÉ a székÜÉlóünkön EaombóvárI Adó bndrÉ uíca UKF
üÖófélszolÖálaíá árodáí íaríunk fÉnnI a vonaíkozó joÖszabálóoknak mÉÖfÉlÉlőÉn ÜÉíÉníÉ ÉÖó
alkalommal OM órááÖ íaríó nóáíva íaríássalK Az üÖófélszolÖálaí külön ÉJmaál címÉn és
íÉlÉfonon érÜÉíő ÉlI amÉnnóábÉn ánformácáóí kérnÉkI vaÖó éanaszí kívánnak íÉnnáI azí íöbb
csaíornán ás mÉÖíÉÜÉíákK Az ánformácáók mándÉn számlalÉvélÉn és a borííékokon
mÉÖíalálÜaíókI mÉlóÉí évÉníÉ 4 alkalommal küldünk ká a lakók részérÉK Tavalóá évíől a
számlák káfázÉíéséí a ÜaÖóománóos éosíaá csÉkkÉn íöríénő bÉfázÉíés mÉllÉíí lÉÜÉíővé íÉííük a
ÜÉlóá éénzíárba íöríénő bÉfázÉíéssÉlI csoéoríos bÉszÉdéssÉlI vaÖó áíuíalással íöríénő számla
káÉÖóÉnlííéséí ásK
Az Élmúlí év során a bÉÖóűjíöíí PU RMM MMM láíÉr kommunálás Üulladék az buróéaá rnáó
normáának mÉÖfÉlÉlőI érvénóÉs működésá ÉnÖÉdéllóÉl rÉndÉlkÉző ÜulladéklÉrakóba kÉrül
áríalmaílanííásra hárászonK OMMUJban máníÉÖó OIPBJal naÖóobb mÉnnóáséÖű kommunálás
Üulladékoí Öóűjíöííünk bÉ a OMMTK évá mÉnnóáséÖÜÉz kééÉsíI Éz R TNVIO íonna kommunálás
Üulladékoí jÉlÉníI a mÉnnóáséÖá íöbblÉí Élsősorban az áéaráI közülÉíá éarínÉrÉk álíal áíadoíí
mÉnnóáséÖből származákK Az áéará foÖóaszíók jÉlÉníős részÉ íovábbra ás a konkurÉns
szolÖálíaíóí vÉszá áÖénóbÉK eosszú fÉlmondásá ádÉjű szÉrződésÉk máaíí naÖóon sokááÖ íaríI
márÉ az üÖófélkörünkbÉ íudjuk vonná a közülÉíá üÖófÉlÉkÉíK A íavalóá év során néÜánó
naÖóobb üÖófÉlÉí sákÉrülí íÖó ás bÉvonná a szolÖálíaíásá körünkbÉ EkórÜázI hfmpZboIFK
A szolÖálíaíás véÖrÉÜajíásáÜoz a TársasáÖ ÉÖóI az önkormánózaííól bérÉlí oÉnaulí mrÉmáum
szállííójárművÉlI állÉívÉ ÉÖó lízánÖÉlí OMMTJbÉn bÉszÉrzÉíí száníén oÉnaulí mrÉmáum járművÉl
rÉndÉlkÉzákI mÉló a fuíamádő véÖén a TársasáÖ íulajdonába kÉrülK A fÉladaí ÉlvéÖzéséÜÉz a

járművÉánknÉk mÉÖ kÉllÉíí íÉnnáI Üavonía máníÉÖó SMMM káloméíÉríI az áílaÖsÉbÉsséÖük OPI
állÉívÉ OU káloméíÉr óránkéníK A káloméíÉrrÉ vÉíííÉíí szállííásá önkölíséÖ POMI állÉívÉ OVU
foráníK A szállííásá fÉladaíokaí P ÖééjárművÉzÉíővÉl és R fős rakodó szÉmélózÉííÉl oldjukI
mÉÖK A léíszám naÖósáÖáí a vonaíkozó munkaüÖóá és balÉsÉívédÉlmá joÖszabálóok
ándokoljákI mávÉl a szükséÖÉs éáÜÉnőádők káadásaI állÉívÉ a szabadsáÖok bázíosííása Ézí
kívánja mÉÖK
A Üulladékudvar őrzéséí és üzÉmÉlíÉíéséí R fővÉl oldjuk mÉÖI admánászírácáós íÉrülÉíÉn O fő
dolÖozákI a vÉzÉíés és az admánászírácáós íÉvékÉnóséÖéí P fő véÖzáK A íavalóá léíszámÜoz
kééÉsí jÉlÉníősÉn csökkÉní az állománóá léíszámI mávÉl az új nóáívaíaríásá rÉnd máaíí
fÉlÉslÉÖÉssé válí P fő a Üulladékudvar üzÉmÉlíÉíésÉ soránI íÖó íőlük mÉÖválíunkI OMMVK január
NJíől éÉdáÖ mÉÖszűní a kÉrÉskÉdÉlmá áÖazÖaíóá munkakörK
Az üÖóváíÉlá munka során a Bflhlj hfíK álíal fÉjlÉszíÉíí szakma séÉcáfákus szofívÉrí
ÜasználjukI mÉló modulrÉndszÉrű fÉlééííésÉ máaíí alkalmas arraI ÜoÖó csak a szükséÖÉs
modulokaí Üasználjuk kásÉbb kölíséÖÉk vásÉlésÉ mÉllÉííK
A számlázás nÉÖóÉdévÉníÉ íöríénák a lakossáÖ részérÉI a rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíaknak
mÉÖfÉlÉlőÉnI közülÉíá üÖófÉlÉknÉk azonban Üavonía íöríénák a számlázásK kéÜánó áéará
éarínÉrrÉl sákÉrülí mÉÖÉÖóÉznáI ÜoÖó a Üavá számla ÜÉlóÉíí P vaÖó S Üavonía lÉÜÉssÉn
számláznáI mávÉl olóan kás összÉÖÉí kÉllÉíí fázÉínáükI mÉló a éosíázás és a nóomíaívánó
kölíséÖÉáí sÉm fÉdÉznékK
P. Tevékenóség szakmaá, jogszabálóá háííere
A szolÖálíaíás joÖá kÉrÉíÉáí az NVVRK évá uiffK „Az ÉÖóÉs ÜÉlóá közszolÖálíaíás köíÉlÉző
áÖénóbÉvéíÉléről”I a OMMMK évá uifffK „A ÜulladékÖazdálkodásról”I szóló íörvénó jÉlölá káK A
OMMNK EufKO4KF ONPK számú kormánórÉndÉlÉí „A íÉlÉéülésá Üulladékkal kaécsolaíos
íÉvékÉnóséÖÉk véÖzésénÉk fÉlíéíÉlÉáről”I valamání a OMMSK EfsKRKF OMK hvsj rÉndÉlÉí A
ÜulladéklÉrakássalI valamání a ÜulladéklÉrakóval kaécsolaíos ÉÖóÉs szabálóokról és
fÉlíéíÉlÉkről” alaéján véÖÉzzük fÉladaíaánkaíI összÜanÖban a ÜÉlóá P4LOMMSK számú
önkormánózaíá rÉndÉlÉííÉlI állÉívÉ a közszolÖálíaíásá szÉrződéssÉlK A közszolÖálíaíás bázíosííja
a TársasáÖ árbÉvéíÉlénÉk TM százalékáíI íÖó az önkormánózaí álíal mÉÖÜaíározoíí ürííésá díjak
jÉlÉníős bÉfolóással vannak a TársasáÖ Öazdálkodásának ÉrÉdménóÉsséÖérÉI mávÉl az
alkalmazoíí árak az akíuálásI kéévásÉlőJíÉsíülÉíá döníés alaéján mÉÖÜaíározoíí ÉÖóséÖárakK
A bérbÉadásI vaÖó ÉÖóéb íÉvékÉnóséÖ bÉvéíÉlÉI Eééldául a lomíalanííásFI a zöld Üulladék és a
szÉlÉkíív Üulladék szállííásábólI valamání a Üulladékudvar üzÉmÉlíÉíéséből származó
15

bÉvéíÉlÉk ÉÖóséÖáraá nÉm kéévásÉlőJíÉsíülÉíá döníés alaéján kÉrülnÉk mÉÖÜaíározásraI Ézérí
nÉm íaríozák a közszolÖálíaíásá íÉvékÉnóséÖ kÉrÉíÉá közéK

A fÉníá ábrán láíÜaíóI a TársasáÖ OMMVK év NJRK Üónaé alaéján Élérí bÉvéíÉlÉánÉk a különböző
íÉvékÉnóséÖ közöííá mÉÖoszlásaK
A ÜÉlóá rÉndÉlÉí módosííására íavaló adíunk javaslaíoí a működíÉíés íaéaszíalaíaá alaéjánI
azonban a kéévásÉlőJíÉsíülÉí méÖ nÉm íűzíÉ naéárÉndrÉ az ÉlőíÉrjÉszíésíK
sárÜaíóan ádén sor kÉrül a rÉndÉlÉímódosííás íárÖóalásáraI mÉló során a naéá éroblémák
jÉlÉníős részéí mÉÖ íudjuk oldanáK
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4. 2MM8. és 2MM9. évben íeíí áníézkedések és haíásaák
Az Élmúlí év áérálásáíól ÉlíÉlí ádőbÉn mÉÖéróbálíunk íöbb olóan áníézkÉdésí ás mÉÖíÉnnáI
mÉlóÉk a kölíséÖÉk szÉrkÉzÉíénÉk mÉÖfÉlÉlőbb káalakííásábanI a működésá ráfordííások
oéíámalázálásában sÉÖííÉííÉkK Az alábbá íáblázaí alaéján áííÉkáníÜÉíő a OMMTK és OMMUK év
vászonólaíában íöríéní válíozásokI állÉívÉ a mÉÖíÉíí áníézkÉdésÉknÉk a OMMUK évá éénzüÖóá
ÉrÉdménórÉ íÉíí ÜaíásaK
ÉrÉdménóí roníó íéíÉlÉk
TéíÉl
N
O
P
4
R
S
T
U
V
NM

junkabér
husJTS4 műszaká éroblémáá
hlCJMRT CApCl vÉszíÉséÖ
kóomíaívánó kölíséÖválíozás
ménzüÖóá szolÖálíaíás
blmaradí árbÉvéíÉl
eThJNM éréskoníénÉr
Auíófánanszírozás
ÉríékcsökkÉnés
ÁrfolóamvÉszíÉséÖ

ÖsszÉÖ
4 MNU OTR cí
VSM MMM cí
VUM MMM cí
RS TSM cí
N NMM MMM cí
NU MOO 4V4 cí
TON SST cí
N SMM MMM cí
4 OSN VN4 cí
4 T4N MON cí

összÉsÉn

PS 4SO NPN cí

bredménóí roníó íéíelek:
NMK A munkabér a Üaíálóos és érvénóÉs joÖszabálóoknak mÉÖfÉlÉlőI dÉ mánámálás
üzÉmÉlíÉíésá léíszámI folóamaíosan Élszámolásra kÉrülnÉk azok a íörvénóálÉÖ köíÉlÉző
éóílékok és íúlóra díjakI amÉlóÉk a jÉlÉn üzÉmÉlíÉíésá kövÉíÉlménóÉk szÉrání járnak a
dolÖozóknakK A növÉkÉdés ÉÖó részÉ az üÖóvÉzÉíő áÖazÖaíóá éoszí bÉíölíésÉI állÉívÉ
annak díjazása közöííá különbséÖből fakadK
NNK A szállííójármű auÖuszíus Üónaéban mÉÖÜábásodoííI a Öarancáálás javííás ádÉjérÉ kÉllÉíí
íaríalék auíóí bázíosííanáI amÉlónÉk a kölíséÖÉáíI állÉívÉ a hörnóérÉ íöríénő közlÉkÉdés
kölíséÖÉáí jÉlÉníá Éz a íéíÉlK A jrTJeunÖáráa hfíKJvÉl folóamaíosan folóák az ÉÖóÉzíÉíésI
íÖérÉíÉí íÉííÉk a kölíséÖvásÉlésrÉI mávÉl nÉm íudíak csÉrÉauíóí bázíosííanáK
NOK A pbAT szÉmélóauíó karambolja uíán dÉrülí káI ÜoÖó OMMSJos ÖóáríásúI dÉ OMMTJbÉn
forÖalomba ÜÉlóÉzÉíí volíI valamání korábban már forÖalomba ÜÉlóÉzíékI Ézérí a bázíosííó
nÉm íudía új éríékÉn mÉÖíérííÉná a káríI íÖó a fÉníá összÉÖ a nóálváníaríásá éríék és a
bázíosííó álíal fázÉíÉíí éríék különbözÉíÉK Az üÖóbÉn káríérííésá éÉrí ándííoííunk a
szállííóval szÉmbÉnI valamání csalás üÖóébÉn ásmÉrÉílÉn íÉííÉs ÉllÉn fÉljÉlÉníésí íÉííÉmK
NPK Az évÉs íÉrv készííésÉkor nÉm lÉÜÉíÉíí fáÖóÉlÉmbÉ vÉnnáI ÜoÖó nÉÖóÉdévÉníÉ NNMM
íársasÜázá lakás részérÉ nÉm összÉsÉn Ndb számláí kÉll készííÉná a aombó mál
iakásszövÉíkÉzÉí OMMUK januárá szÉrződésboníása máaííI ÜanÉm névrÉ szólóan a lakóknak
kÉll ÉlküldÉnáK bnnÉk a íöbblÉíkölíséÖéí íüníÉííÉm fÉl a rovaíbanK
N4K A íöbblÉíkölíséÖ az ÉlőzőÉkbÉn vázolíak máaíí jÉlÉnák mÉÖI mávÉl a csÉkkÉk
fÉldolÖozásának kölíséÖÉ ás a nóomíaívánóoknak mÉÖfÉlÉlő méríékbÉn nőííK
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NRK blmaradí árbÉvéíÉlkéní a OMMTJbÉn bÉnóújíoíí ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí összÉÖI állÉívÉ a
íénólÉÖÉsÉn Élérí árbÉvéíÉl közöííá különbséÖÉí íüníÉííÉm fÉlK
NSK A éréskoníénÉr szÉrződéséí a molÖármÉsíÉrá eávaíal OMMUK áérálás NJá ÜaíárádővÉl
fÉlmondíaI márÉ íalálíunk új szÉrződő fÉlÉíI állÉívÉ áí íudíuk ÜÉlóÉzná addáÖ ás fázÉíná
kÉllÉíí a aaed hfíK részérÉ a bérlÉíá díjaíI ÉnnÉk 4 Üavá kölíséÖéí íüníÉííÉm fÉlK
NTK A szÉrződésÉk áívázsÖálása uíánI lÉÜÉíőséÖ nóílí a fánanszírozásá fÉlíéíÉlÉk módosííásáraI
íÖó az Élőző szÉrződésből származó íöbblÉíölíséÖÉí muíaííam bÉI mávÉl ÉlőnóösÉbb
fÉlíéíÉlÉkÉí íudíunk a Bflhlj hfíK fÉlíéíÉlÉávÉl ÉlérnáK
NUK Az új íÉÜÉrauíó EhusJTS4F bÉszÉrzéséből származó amoríázácáós kölíséÖnövÉkÉdés
éríékÉK
NVK Az új íÉÜÉrauíó EhusJTS4F bÉszÉrzéséből származóI az okíóbÉrá ÜáíÉlválsáÖ és ÉlőnóíÉlÉn
árfolóamJmozÖásból származó vÉszíÉséÖK AuÖuszíusban a Cec N4T cí volíI míÖ
dÉcÉmbÉr PNJén NUOIOP cíK

N
O
P

ÉrÉdménóí javííó íéíÉlÉk
TéíÉl
ÖsszÉÖ
Auíófánanszírozás
UMM MMM cí
mosíaá kölíséÖ
SUT MMM cí
ÁrfolóamnóÉrÉséÖ
N NRN OUO cí
összÉsÉn
O SPU OUO cí

bredménóí javííó íéíelek:
NK A kÉdvÉzőbb fánanszírozásá fÉlíéíÉlÉk máaíí Ékkora éríékkÉl csökkÉní a fánanszírozás
kölíséÖÉK
OK A számlalÉvÉlÉk káÜordásáí a dolÖozóánk véÖÉzíékI darabonkéní OM foráníos kölíséÖÖÉlI Ézí
az összÉÖÉí íudíuk mÉÖíakarííaná a éosíaá díjszabással szÉmbÉnK
PK AuÖuszíusban a kÉdvÉző árfolóam mÉllÉíí kávásárolí íÉÜÉrauíó lízánÖ Élszámolásánál
Élszámolí árfolóam nóÉrÉséÖK
Az ádÉá évíől a munkabér ráfordííások íÉrvÉzÜÉíőséÖÉI állÉívÉ a íúlóra káfázÉíésÉk csökkÉníésÉ
céljából bÉvÉzÉíésrÉ kÉrülí a nÉÖóÉdévÉs munkaádő kÉrÉí fÉlÜasználásaI mávÉl íÖó nÉÖóÉdévÉn
bÉlül csak akkor kÉll íúlóráí fázÉínáI Üa a P Üónaé kÉrÉíéí íúllééá a munkavállalóK A bérÉzésnél
éoníosííoííunk a Üavá mozÖó bér káfázÉíés fÉlíéíÉlÉánK Az üzÉmanóaÖ fÉlÜasználás
oéíámalázálása érdÉkébÉn mÉÖÜaíározásra kÉrülí az üzÉmanóaÖ normaI ÉnnÉk bÉíaríása a
ÖééjárművÉzÉíők fÉladaíaI a mozÖóbér káfázÉíésénÉk fÉlíéíÉlÉK Az Élső nÉÖóÉdév káéríékÉlésÉ
uíán az ÉÖóák ÖééjárművÉzÉíőtől mÉÖválí a TársasáÖI mávÉl ÉzÉkÉí a kövÉíÉlménóÉkÉí nÉm
íÉljÉsííÉííÉK A Üulladékudvar nóáíva íaríása naéá O4 órán kÉrÉszíül íaríoíí a íulajdonos
üzÉmÉlíÉíésá Élőírása máaííI azonban a mÉÖválíozoíí nóáívaíaríásá rÉnd máaíí ÉlÉÖÉndő O fő
szakkéézÉíí munkaÉrő foÖlalkozíaíásaI a nóáívaíaríásá ádőn kívül éÉdáÖ alvállalkozóí
foÖlalkozíaíunk
az
őrzésJvédÉlmá
fÉladaíok
véÖrÉÜajíásáraK
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5. mroblémás íerüleíek, megoldásra váró feladaíok
A éroblémák közül káÉmÉlÉndő az ürííésá díj méríékÉI mÉló nÉm fÉdÉzá a valós kölíséÖÉkÉíI
ráfordííásokaíK Az ÖhlJaljBÓ hfíK véÖzá Él a lÉÖalacsonóabb szolÖálíaíásá áron a
Üulladékszállííás és áríalmaílanííás fÉladaíáíI ÉnnÉk áÖazolására összÉállííoííam ÉÖó íáblázaíoí
olóan íÉlÉéülésÉk áraának fÉlíüníÉíésévÉlI mÉlóÉk Üasonló szÉrkÉzÉíűÉkI mání aombóvárI
lakossáÖá díjfázÉíés íöríénákI és a réÖáóban íalálÜaíóakK

TÉlÉéülés

NNM láíÉrÉs
Édénó nÉííó
ürííésá díja

eulladék
lÉrakásá
díj
cíLíonna

nÉÖóÉdévÉs
Élíérés
ÖóakorásáÖ
Élíérés évÉníÉ
bruííó díj nÉÖóÉdévÉníÉ

Barcs

NOV cí

ÜÉíÉníÉ O

4 MOR cí

N O4U cí

4 VVO cí

N44IVB

aalmand

ÜÉíÉníÉ

P 4PO cí

SRR cí

O SON cí

NOPISB

aombóvár

OOM cí
NTU cí

ÜÉíÉníÉ

O TTT cí

J cí

J cí

NMMIMB

M

haéosvár

PPO cí

ÜÉíÉníÉ

R NTV cí

O 4MO cí

V SNM cí

NUSIRB

O SPM

maks

OPM cí

ÜÉíÉníÉ

P RUU cí

UNN cí

P O4R cí

NOVIOB

páófok

PTO cí

ÜÉíÉníÉ

R UMP cí

P MOS cí

NO NMS cí

OMVIMB

pzÉkszárd

OOU cí

ÜÉíÉníÉ

P RRT cí

TUM cí

P NOM cí

NOUINB

NM SMU cí

NVRIRB

O O4S cí

NOMIOB

pzÉnílőránc
Tamásá
TÉlÉéülés
aombóvár

NT4 cí
ÜÉíÉníÉ O
R 4OV cí
O SRO cí
ON4 cí
ÜÉíÉníÉ
P PPU cí
RSO cí
NNMM láíÉrÉs
nÉÖóÉdévÉs
Élíérés
Édénó nÉííó ÖóakorásáÖ
bruííó díj nÉÖóÉdévÉníÉ
ürííésá díja
N TUO cí
ÜÉíÉníÉ O RR RVU cí
J cí

évÉníÉ
J cí

NMMIMB

haéosvár

P NUN cí

ÜÉíÉníÉ O

VV O4T cí

4P S4V cí

NT4 RVR cí

NTUIRB

maks

O PMM cí

ÜÉíÉníÉ O

TN TSM cí

NS NSO cí

S4 S4S cí

NOVINB

pzÉkszárd
Tamásá

O OUM cí
O N4M cí

ÜÉíÉníÉ O

TN NPS cí

NR RPU cí

SO NRM cí

NOTIVB

ÜÉíÉníÉ O

SS TSU cí

NN NTM cí

44 STU cí

NOMINB

A íáblázaíból láíÜaíóI ÜoÖó a lakossáÖ részérÉ véÖzÉíí szolÖálíaíások mánámum OMBJal
maÖasabb ÉzÉkÉn a íÉlÉéülésÉkÉnI mání aombóváronK kéÜánó íÉlÉéülésÉn EhaéosvárI
pzÉkszárdF éÉdáÖ az áéaráI közülÉíá foÖóaszíók részérÉ a szolÖálíaíásá díj PM – 4MBJkal
maÖasabbI mání a lakossáÖá díjK bnnÉk ándoka a fajlaÖosan maÖasabb admánászírácáós díj a
Üavonía íöríénő számlázás máaííK A OMMU szÉéíÉmbÉrébÉn bÉadoíí díjmódosííás ÉlőíÉrjÉszíésÉ
aombóvár vonaíkozásában ás Ézí az ÉlvÉí kívánía kövÉínáI azonban a kéévásÉlőJíÉsíülÉí Ézí
nÉm foÖadía ÉlK
pzÉrÉíném mÉÖjÉÖóÉznáI ÜoÖó Barcson a lakossáÖ fázÉíá a Üulladékszállííás díjáíI dÉ az
önkormánózaí számlázza ká és szÉdá bÉI kÉzÉlá a kánílévőséÖÉíI a szolÖálíaíónak sÉmmálóÉn
kölíséÖÉ és fÉladaía ÉzzÉl kaécsolaíban náncsI ÉnnÉk kölíséÖÉáí az önkormánózaí vásÉláI mávÉl
az ÉsÉdékÉs díjaí a szolÖálíaíó részérÉ ÉÖó összÉÖbÉn káfázÉíáK
A káfázÉíÉílÉn számlák éríékÉ ÉléríÉ a nóolcmálláó foráníoí a lakossáÖ részérőlI Ézérí a íörvénó
adía lÉÜÉíőséÖÉn fÉlül mÉÖbízíunk sákÉrdíj fÉjébÉn ÉÖó kövÉíÉléskÉzÉléssÉl foÖlalkozó
vállalkozásíI amÉló O Üónaé alaíí PMM MMM foránííal csökkÉníÉííÉ a kánílévőséÖ összÉÖéíK
cÉlvÉííük a kaécsolaíoí az ÉlÜalálozoíí üÖófÉlÉk örökösÉávÉl a jÉÖóző és a közjÉÖóző

mÉÖkÉrÉsésÉ úíjánI a NP mÉÖkÉrÉsésből már R sákÉrÉsÉn lÉzáródoííK gÉlÉníős íaríozásí
Üalmoznak fÉl a szocáálás bérlakásban élőkI akák nÉm fázÉíák a közszolÖálíaíásá díjaíI áíí az
önkormánózaíI mání ánÖaílaníulajdonos a möÖöííÉs fÉlÉlősséÖ okán köíÉlÉzÜÉíő lÉnnÉ a
díjíaríozás káfázÉíésérÉI azonban ÉzzÉl a lÉÜÉíőséÖÖÉl méÖ nÉm élíünkK A kövÉíÉléskÉzÉléssÉl
mÉÖbízoíí vállalkozás Élsősorban arra jóI ÜoÖó jÉlÉníősÉn kÉvÉsÉbb üÖófÉlÉí kÉll bírósáÖá
úíonI vaÖó véÖrÉÜajíással mÉÖkÉrÉsnáI állÉívÉ javul a fázÉíésá fÉÖóÉlÉmK
A TársasáÖ íÉvékÉnóséÖÉ során jÉlÉníős ÉlőrÉlééésí jÉlÉníÉnÉI Üa sákÉrülnÉ a kásíérséÖbÉn
áívÉnná a vÉzÉíő szÉrÉéÉí a ÜulladékÖóűjíés és – szállííás íÉrülÉíénK bnnÉk kéí fÉlíéíÉlÉ vanI az
áéará vállalkozások és a kásíérséÖ íÉlÉéülésÉán lévő önkormánózaíokkal íöríénő
szÉrződésköíésK A közszolÖálíaíásá szÉrződésÉk lÉjáría uíán íudunk éálóázná a szolÖálíaíásá
szÉrÉé ÉlnóÉrésÉ érdÉkébÉnK A vállalkozások jÉlÉníős részévÉl már szÉrződésí köíöííünkI vaÖó
Élőkészííés alaíí van a szÉrződésK Azonban a szűkös Észköz állománó EÖééjárműI íárolóÉdénóF
nÉm íÉszá lÉÜÉíővéI ÜoÖó szÉrződjünk a éoíÉncáálás üÖófÉlÉkkÉlK

A kövÉíkÉző oldalon lévő íáblázaí muíaíja mÉÖ az ÉÖóÉs íÉvékÉnóséÖÉk ÉrÉdménóÉsséÖéíI
állÉívÉ ÉrÉdménóíÉlÉnséÖéíK A füÖÖőlÉÖÉs oszloéokban a különböző bÉvéíÉlá íÉvékÉnóséÖÉk
láíÜaíóakI vízszáníÉsÉn éÉdáÖ a különböző ráfordííások szÉrÉéÉlnÉkI az Élszámolás alaéja
éÉdáÖ a főkönóvá kávonaíK A íáblázaí folóamaíos karbaníaríásával láíÜaíóI ÜoÖó málóÉn
méríékű a íénólÉÖÉs ráfordííás a közszolÖálíaíásá fÉladaíok ÉlvéÖzésÉ soránI Ébből számííÜaíó
lÉsz a íérfoÖaíra vonaíkozó díjíéíÉlK
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ÁÖazaíá ÉrÉdménókámuíaíás OMMVK ÖhlJaljBÓ hfíK
kaíuráláák

hözéoníá
áránóííás

TÉvékÉnóséÖ bÉvéíÉlÉ
jűködésá íámoÖaíás
gárulékos bÉvéíÉlÉk
ÖsszÉs áÖazaíá bÉvéíÉl

hözszolÖálíaíásá íÉvékÉnóséÖ

ÖsszÉsÉn
kölíséÖcÉnírum
J

eulladék
szállííás
lakossáÖá
PP MOT

eulladék
szállííás áéará

eulladékudvar
üzÉmÉlíÉíés

S PP4

R MMM

J

bdénó
bérbÉadásI
éríékÉsííés

pzÉlÉkíív
és zöld

ÖsszÉsÉn
érofáícÉnírum

bÖóéb

SSS

P VRR

P MSS
NM TMM

RO M4U
NM TMM
N UUT

RO M4U
NM TMM
N UUT

SSS

P VRR

NP TSS

S4 SPR

S4 SPR

N UUT

J

J

bgóéb bevéíel + E éríékveszíés )
ménzügóá bevéíel
oendkívülá bevéíel

USV

USV

J

USV

OO

OO

J
J

OO
J

Bevéíelek összesen

UVO

UVO

S4 SPR

SR ROT

hölíséÖnÉmÉk
AlaéanóaÖ vásárlás
Taríalék alkaírész
coÖóaszíás EüzÉmanóaÖokF
bÖóéb anóaÖkölíséÖ
harbaníaríás
BérkölíséÖ
pzÉmélóá jÉllÉÖű ÉÖóéb kísK
ÉríékcsökkÉnésá lÉírás
BérlÉíá díj
Bázíosííásá díjak
mosía és íÉlÉkommunákácáó
bÖóéb vÉÖóÉs kölíséÖ
hözvÉílÉn kölísK összÉsÉn:
Akíáválí sajáí íÉljÉsííménó H
készlÉí állK válíK
bÖóéb ráfordííásHéríékvÉszíés
féarűzésá H Öééjármű H
ánÖaílanadó
biÁBÉ

PP MOT

PP MOT

S PP4

S UUT

ÖsszÉsÉn

S PP4

S UUT

SSS

P VRR

NP TSS

eulladék
szállííás áéará

eulladékudvar
üzÉmÉlíÉíés

J
NUV
P 4PS
J
SVP
P SRR
N 4V4
O TUM
SRP
OSS
S4S
V UUV

J
PP
SMS
J
NOO
S4R
OS4
4VN
NNR
4T
NN4
N T4R

J
J
J
OMT
J
R VUT
O 4VV
NMU
J
J
OR
VMM

J
J
J
J
J
J
J
SNN
J
J
J
J

4VP
J
J
J
J
N 4MV
RTN
4SN
NMN
J
J
PR

J
J
J
J
J
J
J
OPT
J
M
J
J

J
J
NTR
NNN
N4O
4 NVO
P VPO
OVU
OSM
PPN
O4V
O OSR

ÖsszÉsÉn
fÉloszíandó
kölíséÖcÉnírum
J
J
NTR
NNN
N4O
4 NVO
P VPO
OVU
OSM
PPN
O4V
O OSR

NN VRR

NN VRR

OP TMN

4 NUO

V TO4

SNN

P MTM

OPU

4N ROT

RP 4UO

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N OTS

N OTS

J

N OTS

PNV

PNV

J

PNV

RRS

RRS

hözéoníá

J

eulladék
szállííás
lakossáÖá

P4T

bdénó
bérbÉadásI
éríékÉsííés

pzÉlÉkíív
és zöld

OMV

bÖóéb

ÖsszÉsÉn
kölíséÖÉk
érofáícÉnírum
4VP
OOO
4 M4P
OMT
UNR
NN SVS
4 UOT
4 SUV
UTM
PNP
TUR
NO RSU

ÖsszÉsÉn
kölíséÖÉk
4VP
OOO
4 ONU
PNT
VRT
NR UUT
U TRV
4 VUT
N NOV
S4R
N MP4
N4 UP4

Alvállalkozók
Kölíségek összesen:
ÜzÉmá ÉrÉdménó
hözéoníá áránóííás fÉloszíás

J

VPS

NP RRM

O4 VU4

4 NUO

NP RRM

J

NP RRM

U M4P

O NRO

J

N4 PS4

J

N4 PS4

V NNR

N T4U

N MTO

4M4

ménzüÖóá ráfordííás
J

J

R S4R

J

N PUM

4R UOT

RV PTT

NR4

UUR

NP ROV

NU UMV

R ORV

NU4

N MVN

U4S

N4 PS4

J

OMT

NO SUO

4 44R

R ORV

J

J

J

J

N TMR

J

oÉndkívülá ÉrÉdménó

J
M

M

J

J

J

J

J

N MTO

4M4

J

OPU

N TMR
N SUP

T MOR

P T44

P MTM

N TMR
J

J

P T44
UOM

UN4

N SUP

J

NO RPO

UN4

oÉndkívülá ráfordííás
bobajÉkv adózás Élőíí

O UMU

J

pzokásos íÉvékÉnóséÖből
származó ÉrÉdménó
cázÉíÉíí kamaí
ménzüÖóá ÉrÉdménó

J
NP RRM

J

T MOR

J

J

J
J

PPU

J

J
J

PPU

J

J

J

J

N SUP

J

J

J

J

J

J

OMT

NO SUO

4 44R

4 44R

TársasáÖá adófázÉíésá
köíÉlÉzÉííséÖ
AaÓZlTT bobajÉkv

4 44R
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6. júlíban íöríéní döníések, melóek negaíívan haíoííak az eredménóességre
aK OMMSK évbÉn íöríéní könnóííésÉk a ÜasználÜaíó ÉdénóÉk mérÉíébÉn
A kéévásÉlőJíÉsíülÉíá döníés alaéján lÉÜÉíőséÖ nóílí a lakossáÖ részérÉ a szokvánóos NNM
láíÉrÉs ÉdénózÉí ÜÉlóÉíí kásÉbb mérÉíű ÉdénózÉíÉí ÜasználnáI Éz az Élső évbÉn R RMS MMM cí
árbÉvéíÉl káÉsésí jÉlÉníÉíí a TársasáÖnakK bz a folóamaí azonban nÉm állí mÉÖI mÉrí OMMVJbÉn
ás a kÉvés lakóval rÉndÉlkÉző íömbÜázaknál NN db NNMM láíÉrÉs íaríálóí csÉrélíÉk ká a lakók
ÜÉlóÉííük a kásÉbb O4M láíÉrÉs ÉdénózÉíÉí ÜasználjákI valamání NR NNM láíÉrÉs Édénóí csÉrélíÉk
PRI vaÖó RM láíÉrÉs mérÉíűrÉK A rÉndÉlÉí éríÉlmébÉn ÉnnÉk náncs akadálóaI azonban ÉzÉk a
csÉrék az ádÉá évrÉ várÜaíóan N ORM MMM cí árbÉvéíÉlí jÉlÉníÉnÉkK
bK pÉérőÖéé bÉszÉrzés
A TársasáÖ bÉszÉrzÉíí ÉÖó sÉérőÖééÉíI amÉló rÉndkívül rossz műszaká állaéoíbanI áÖÉn koros
volíI az alkaírész Élláíása nÉm bázíosííoííK A mÉÖbízÜaíaílan műszaká állaéoí máaíí nÉm
vállalÜaíó vÉlÉ folóamaíos munkavéÖzésK OMMUK áérálásában bÉlééésÉmkor ÜasználÜaíaílan
állaéoíban volíI nÉm működöííK Az áííraíás uíán EmávÉl O év alaíí nÉm sákÉrülí a íulajdonos
nÉvérÉ íraíná a sÉérőÖééÉí az Élőző vÉzÉíésnÉkF sákÉrülí olóan bérlőí íalálnáI aká vállalía a
javíííaíás kölíséÖéí és óradíjérí bérláI J mÉló az üzÉmóra számlálón ÉllÉnőrázÜÉíő – és munkáí
véÖÉz vÉlÉK Tavalóá évbÉn ÉÖóÉílÉn forání árbÉvéíÉlí sÉm íÉrmÉlí a munkaÖééI csak az
Élszámolí éríékcsökkÉnés jÉlÉníÉíí vÉszíÉséÖÉíK A bÉszÉrzésá éríék nÉííó P PMM O4P cí H ÁcAI
könóv szÉráníá éríékÉ jÉlÉnlÉÖ N 4TO NTN cíK eavonía 4M MMM cí éríékcsökkÉnéssÉl kÉrülí
lÉírásra az ÉszközK
cK Auíó bérlÉíá díj
A TársasáÖ a munkavéÖzésÜÉz O íÉÜÉrauíóval rÉndÉlkÉzákI ÉÖó az önkormánózaí íulajdonában
vanI ÉÖó éÉdáÖ OMMTJbÉn lízánÖ formájában bÉszÉrzÉíí járműK A bÉszÉrzésrÉ azérí kÉrülí sorI
mÉrí a OMMTK júláus PNJá cbB ülésÉn az üÖóvÉzÉíő javaslaíára ÉÖó új Észköz bÉszÉrzésÉ mÉllÉíí
döníöííÉkK A bÉszÉrzés ándoklásakéní a jÉÖózőkönóvbÉn foÖlalíak szÉrání az üÖóvÉzÉíő
ÉlőadíaI ÜoÖó „eáába fázÉíjük a bérÉlí auíóíI soÜa nÉm lÉsz a máénkK” A bérlÉíá díja az auíónak
Üavonía nÉííó PRM MMM cí volíI valamání ÉÖó naÖóobb összÉÖű N VMM MMM cí éríékű javííásá
kölíséÖ kÉrülí káfázÉíésrÉK bzÉk alaéján rÉndÉlíÉ mÉÖ az akkorá üÖóvÉzÉíő áÖazÖaíó áfjK cÉáÖlá
cÉrÉnc az auíóíK A bÉszÉrzésről a TársasáÖ áraíaá közöíí ÉÖóéb fÉljÉÖózésI vaÖó lÉvÉlÉzés nÉm
íalálÜaíóK sélÉménóÉm szÉrání nÉm volí ándokolí ÉÖó álóÉn ííéusú íÉÜÉrauíó bÉszÉrzésÉI mávÉl
már láíÜaíó volíI ÜoÖó a szállííásá íávolsáÖok nőná foÖnakI mávÉl a nÉm korszÉrű
ÜulladéklÉrakók bÉzárásra kÉrülnÉk és náncs RR káloméíÉrÉs körzÉíbÉn olóan ÜulladéklÉrakóI
mÉló OMMVK júláus NRK uíán foÖadná íudja a bÉÖóűjíöíí ÜulladékoíK jÉÖííélésÉm szÉrání ÉÖó NS
mP rakíÉrű szállííó jármű ÜÉlóÉíí ÉÖó OO mP íérfoÖaíú rakíérrÉl rÉndÉlkÉző jármű ándokolí
válaszíás lÉíí volnaK
dK OMMUK évá díjÉmÉlésá javaslaí Éluíasííása
OMMTK év véÖén íárÖóalía íöbb alkalommal a íÉsíülÉí a díjkorrÉkcáóíI amánÉk ÉrÉdménóÉkéní
OMMUK január NJíől kÉzdődőÉn ORBJos árÉmÉlésí foÖadoíí Él a íÉsíülÉíI amá érdÉmá árbÉvéíÉl
növÉkÉdésí nÉm jÉlÉníÉíí a szolÖálíaíás díjaábólI mávÉl Ékkor szűní mÉÖ az azonos méríékű
díjíámoÖaíásI íÖó a lakossáÖíól és az önkormánózaííól származó bÉvéíÉlI mÉló íámoÖaíás
formájában kÉrülí káfázÉíésrÉ érdÉmbÉn nÉm válíozoííI állÉívÉ az ÉdénómérÉíÉk válíozása máaíí
méÖ csökkÉní ásK A korábbá szolÖálíaíásá árÜoz kééÉsí ÉlőíÉrjÉszíÉíí PRBJos méríékű ÉmÉlés
ÜÉlóÉíí ORBJos ÉmÉlésí foÖadoíí Él a kéévásÉlő íÉsíülÉíI Éz azonban nÉm jÉlÉníÉíí árbÉvéíÉl
növÉkÉdésíI mávÉl a lakossáÖá áríámoÖaíás ééülí csak bÉ a szolÖálíaíásá árbaK Az Ébből
származó bÉvéíÉlkáÉsés láíÉrÉnkéní nÉííó MINO cí volíI Éz összÉsÉn 4 T4M Écí volíK
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ÉK OMMVK évrÉ vonaíkozó díjÉmÉlésá javaslaí
Az ádÉá évrÉ javasolí díjkorrÉkcáó NPIOBJos méríékű volíI azonban nÉm foÖadía Él a íÉsíülÉíI
csak az NISP cíLláíÉr ÉÖóséÖáraíI mÉló nÉm foÖja fÉdÉzná azí a íöbblÉíkölíséÖ íömÉÖÉíI mÉló az
áríalmaílanííásá díj és a szállííásá díj növÉkÉdésÉ máaíí kövÉíkÉzák bÉ a másodák félévbÉnK Az
Élső kalkulácáó alaéján Éz az összÉÖ NP málláó forání körül alakulÜaíK
T. gavaslaí a gazdálkodás javííására
aK A korábbá ÉdénóbérlÉí Öóakorlaía szÉrání a bérlÉíá díj nÉm fÉdÉzá az éríékcsökkÉnésí
sÉmI íÖó mándÉnkéééÉn mÉÖoldásí kÉll íalálná a éroblémáraK bzÉk lÉÜÉínÉk a díj valós
kölíséÖalaéra ÜÉlóÉzésÉI vaÖó a bérlőknÉk íöríénő éríékÉsííésK Az éríékÉsííés ÉÖószÉrá
bÉruÜázáskéní valósul mÉÖI míÖ a bérlÉíá díj folóamaíos kölíséÖÉí jÉlÉníK
bK A kölíséÖalaéú árkéézés kérdésÉ nÉm kÉrülÜÉíő mÉÖI mávÉl ÉddáÖ ás a lÉÖíöbb éénzüÖóá
érobléma Ébből adódoííK A lakossáÖ azon részérÉ akánÉk a bÉvÉzÉíÉndő maÖasabb díj
nÉÜÉzÉn ÉlvásÉlÜÉíő méríékű kölíséÖÉí jÉlÉníÉnÉ javasolí ÉÖó éénzüÖóá alaéoí kééÉznáI
amÉló a íénólÉÖÉsÉn fázÉíÉndő díj mérsékléséí szolÖálnáK CélszÉrű az ÉddáÖá íaríozás
rÉndÉzéséíI valamání az ÉÖó főrÉ juíó jövÉdÉlÉm fÉlíéíÉlÉáí éoníosan mÉÖÜaíároznáK
cK A Üulladékudvar üzÉmÉlíÉíésénÉk módosííása íöbblÉíbÉvéíÉlí jÉlÉnÜÉínÉI Üa a
dombóvárá éolÖárok mÉllÉíí a körnóék lakóá ás íérííés ÉllÉnébÉn a mÉÖadoíí fÉlíéíÉlÉk
alkalmazása mÉllÉíí ÜasználÜaínáK
dK A rÉndÉlÉímódosííás során rÉndÉzná lÉÜÉínÉ mándÉn éroblémás íÉrülÉíÉíI amá az
üzÉmÉlíÉíésá és Öóűjíésá íaéaszíalaíokból adódákK flóÉnÉk a szolÖálíaíás szünÉíÉlíÉíésÉI a
közösséÖá ÉdénóÉk díjfázÉíésá módozaíaáI a ÜasználÜaíó ÉdénómérÉíI a fázÉíésí
mÉÖíaÖadók szankcáonálása és a zöld Üulladék szállííásá fÉlíéíÉlÉánÉk éoníosííásaK
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