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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a KEOP-1.1.1/2F-2008-000 támogatás 
felhasználásával és annak keretében, regionális szilárdhulladék kezelő rendszert hozott 
létre. A hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetőjének a Támogató a BIOKOM 
Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A Társulási Tanács 10/2014. (05.15.) határozatában hozzájárult, 
hogy a BIOKOM Nonprofit Kft a létesítmények és eszközök üzemeltetésébe 
alvállalkozókat vonjon be, amelyek megfelelnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek. 
Alvállalkozóként a Dél-Kom Nonprofit Kft., az MTKSZ Marcali Nonprofit Kft. és a Viridis-
Pannonia Nonprofit Kft. került bevonásra. 
 
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: NHKV Zrt.) a hulladékgazdálkodási stratégiának megfelelően elindított 
hulladékgazdálkodási integrációs folyamat következményeként a közszolgáltatási 
feladatokat ellátó gazdasági társaságokat jelölte ki üzemeltetőnek. Ennek során több, 
kisebb közszolgáltató megszűnt, így a közszolgáltatói körzetek is átalakultak. Marcali 
körzetében a Marcali Hulladékkezelő Központ üzemeltetésével megbízott Marcali és 
Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MTKSZ NKft.) közszolgáltatói 
státusza 2017. szeptember 30.-án megszűnt, ezért az alvállalkozói szerződése is 
automatikusan megszűnt. Az új közszolgáltató 2017. október 1-i naptól a DBR Dél-
Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DBR Nonprofit 
Kft.) lett. Az üzemeltetési szerződés az előterjesztés 1. számú melléklete. 
 
A DBR Nonprofit Kft. és Társulás között 2021. november 18-i nappal létrejött Megállapo-
dásban foglaltaknak megfelelően üzemeltető és Társulás is nyilatkozatot tettek az általuk 
elismert bérleti díj mértékéről. A megállapodás az előterjesztés 2. számú melléklete. Az 
üzemeltető arra való hivatkozással, hogy az általa ellátott területen keletkező hulladék 
mennyiségre, az üzemeltetett létesítménybe beszállított hulladékmennyiségre, valamint 
az NHKV Zrt. felé az üzemeltető közszolgáltató által évente érvényesíthető, NHKV Zrt.-
től származó díj/árbevétel nem biztosít fedezetet a Társulás által érvényesíteni kívánt 
üzemeltetési/bérleti díjra, az üzemeltető által teljesíthetőnek elfogadott bérleti díj minden 
tárgyévre nettó 96.000.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 121.920.000 Ft.  
 
Ezzel szemben a Társulási Tanács 2017.-től 2020. évekre az amortizációval megegyező 
bérleti díjat fogadott el az MTKSZ NKft. illetve 2017. október 1-től a DBR Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett eszközrendszerre. Az üzemeltetési/bérleti díj a projekt keretében meg-
valósult és üzembe helyezett létesítmények, eszközök évi bérleti díja a társasági adóról 
és osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv 2. melléklete szerinti leírási kulcsok alkalma-
zásával számított amortizáció összegével megegyező összeg.  
 
A felek által kötött átmeneti megállapodás értelmében a DBR Nonprofit Kft. 2018.-2021. 
évekre vonatkozóan nettó 96.000.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 121.920.000 Ft összeget té-
rített meg a Társulás felé bérleti díj címen. 
 
A Tanács 2022. szeptember 14-i ülésén döntött 56 település kiválásáról. A kiválás kap-
csán vagyonfelosztási eljárás lefolytatása szükséges, mely során megállapításra kerül a 
kilépők részére lakosságarányosan felosztott vagyon. A DBR Nonprofit Kft. által ellátott 
valamennyi település kilép a társulásból, ami 28 önkormányzatot érint. Ennek értelmében 
2022. december 31-i naptól a DRB Nonprofit Kft. nem lesz a Társulás üzemeltetője.  
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Tekintettel arra, hogy az átmeneti megállapodás még nem került véglegesítésre, emellett 
a DBR Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi önkormányzat 2022. december 31. nappal 
kilép a társulásból, az átmeneti megállapodás 2022. évre történő meghosszabbítását ja-
vaslom. A 2022. évre meghosszabbított megállapodás az előterjesztés 3. számú mellék-
lete. 
Fentiekre és a vagyonfelosztási eljárásra való tekintettel a DBR Nonprofit Kft. 2022. évi 
bérleti díjának összege a korábbi évekkel megegyező összegben kerül megállapításra. 
A 2022. évi bérleti díj összege fentiek alapján megegyezik a 2021. évivel, melynek ösz-
szege nettó 96.000.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 121.920.000 Ft.  

 
Ebből az összegből 28.800.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 36.576.000 Ft összege üzemeltető 
részéről egyösszegben megtérítendő 2023. április 14-i napig. Ez az összeg a teljes bérleti 
díj 30%-a. Az át nem utalandó 70%-ból az üzemeltető a pótlási kötelezettségeinek tesz 
eleget, melynek összege nettó 67.200.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 85.344.000 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a határozati javaslat szerint hozza meg döntését a DBR 
Nonprofit Kft. 2022. évi bérleti díjára vonatkozóan. 
 
Pécs, 2022. november 8. 
 
Péterffy Attila 
elnök 
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Megállapodás módosítás 

 

 

 

amely létrejött egy részről: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

    székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

    nyilvántartási szám (PIR): 587097-0-00 

    KSH azonosító: 15587093-9002-322-02 

    adószám: 15587093-2-02 

    képviseli: Péterffy Attila elnök 

    továbbiakban: Üzemeltetésbe adó 

 

 

másrészről:    DBR Nonprofit Kft. 

    székhely: 8600 Siófok, Papfődi utca 3 

    cégjegyzék szám: 14-09-315885 

    adószám: 25979040-2-14 

    képviseli: Kerekes Roland ügyvezető 

továbbiakban: Üzemeltető 

 

továbbiakban: Üzemeltetésbe adó és Üzemeltető együttesen, mint Felek között  

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek a KEOP 1.1.1. projekt keretében megvalósult eszközrendszer üzemeltetésére 

határozott idejű, 2023. június 30-ig szóló szerződést kötöttek, melynek bérleti díjra és fejlesztési 

tartalékra vonatkozó rendelkezéseit kiegészítik a 2022. évre vonatkozóan az alábbiak szerint: 

A megállapodás 3.4. pontja helyébe a következő pont és alpontok lépnek: 

3.4. A Társulási Tanács 2017.-től 2020. évekre az amortizációval megegyező bérleti díjat 

fogadott el az MTKSZ Marcali, illetve 2017. október 1-től a DBR Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett eszközrendszerre. Az üzemeltetési/bérleti díj a projekt keretében megvalósult és 

üzembe helyezett létesítmények, eszközök évi bérleti díja a társasági adóról és osztalékadóról 

szóló 1996.évi LXXXI. tv 2. melléklete szerinti leírási kulcsok alkalmazásával számított 

amortizáció összegével megegyező összeg. 

2017.év IV.n.év     38.936.774 Ft+ÁFA 

2018. év   155.020.923 Ft +ÁFA  

2019. év   155.747.094 Ft +ÁFA  

2020. év   152.074.964 Ft +ÁFA  

2021.év  152.074.964 Ft +ÁFA 

2022.év  152.074.964 Ft +ÁFA 

 

A megállapodás 7.1. pontja helyébe a következő pont és alpontok lépnek: 

7.1. Az üzemeltető arra hivatkozással, hogy az üzemeltető által ellátott területen keletkező 

hulladékmennyiségre, az üzemeltetett létesítménybe beszállított hulladékmennyiségre, 

valamint az NHKV Zrt. felé az üzemeltető közszolgáltató által évente érvényesíthető, NHKV 

Zrt-től származó díj/árbevétel nem biztosít fedezetet a Társulás által érvényesíteni kívánt 

üzemeltetési/bérleti díjra, az Üzemeltető által teljesíthetőnek elfogadott üzemeltetési/bérleti díj 

a következő: 
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2018. év   96.000 000,-Ft+ÁFA 

2019. év   96.000 000,-Ft+ÁFA 

2020. év   96.000 000,-Ft+ÁFA 

2021. év    96.000 000,-Ft+ÁFA 

2022. év    96.000 000,-Ft+ÁFA 

 

A megállapodás 11.  pontja helyébe a következő pont lép: 

11. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a 2017. évre megállapított 18.000.000,- Ft 30%-

a+ÁFA összeget, továbbá a 2018. év után 96.000.000,- Ft  30% - a + ÁFA, a 2019 – es év után 

96.000.000 Ft,- 30%-a + ÁFA, a 2020 – as év után 96.000.000,- Ft 30%-a + ÁFA, a 2021 – es 

év után 96.000.000 Ft,- 30%-a + ÁFA, a 2022 – es év után 96.000.000 Ft,- 30%-a + ÁFA 

összegeket pénzügyileg több részletben teljesíti. Az első részletet, 51.840.000 Ft + ÁFA 

összeget az átmeneti megállapodás aláírásától számított 15 napon belül fizeti meg, a második 

részletet 34.580.000,- Ft + ÁFA összeget 2021.12.15-ig, a harmadik részletet 34.580.000, - 

Ft+ÁFA összeget 2022.04.15-ig, a negyedik részletet 34.580.000.- Ft + Áfa összeget pedig 

2022. december 31-i napig. Üzemeltető kötelezi magát, hogy a 2022. évre megállapított 

96.000.000,- Ft 30%-a + ÁFA összeget 2023. április 14-i napjáig a számlában megjelölt 

számlaszámra átutalással megfizeti. A felek rögzítik, hogy a 8/2018. számú Társulási határozat 

a bérleti díj 70%-a erejéig fejlesztési keretet biztosított az üzemeltetők részére.  A Felek 

tudomással bírnak arról, hogy a számlával érvényesített un. átmeneti bérleti díj nettó összege 

után a teljes ÁFA összeget a társulásnak meg kell fizetni, ezért a DBR Nonprofit Kft. által 

megfizetni vállalt összegekből elsősorban az ÁFA fizetési kötelezettséget teljesíti a Társulás. 

A jelen pontban írt összegek 30%-ának megfizetése esetén a kibocsátandó vagy kibocsátott 

számlák megfizetése vonatkozásában a pénzügyileg nem teljesített 70% kapcsán az Üzemeltető 

késedelmét, és etekintetben fizetésképtelenségét a felek az átmeneti megállapodás hatálya alatt 

kizárják. 

 

A megállapodás az alábbi 22. ponttal kiegészítésre kerül: 

22. A Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel és Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.-vel az az Átadó 

közvetlenül állapodik meg a bérleti díjról.  

 

Jelen megállapodás a Felek által történő aláírással lép hatályba és a 2022. évre vonatkozik.  

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben továbbra is a Mecsek-Dráva Társulás Tanácsa határozatai, 

valamint a Felek között létrejött megállapodás rendelkezései az irányadók. 

 

Kelt: Pécs, ………………… 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

képv.: Péterffy Attila  

DBR Nonprofit Kft. 

Kerekes Roland ügyvezető 

              a Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

 


