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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) valamint a Dél-
Kom Nonprofit Kft. között a projekt keretében megvalósult eszközrendszer működteté-
sére, használatára üzemeltetési szerződés jött létre. A szerződés tartalmazza az üzemel-
tetés, az átadott vagyon pótlására, fejlesztésére vonatkozó szabályokat. 
 
A szerződés I. Előzmények és nyilatkozatok fejezet 1.2. pontja ismerteti a szerződés 
előzményeit, miszerint „A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 5/2018 (09.19.) számú 
határozatával üzemeltetőnek 2018. január 1-i hatállyal az üzemeltető alvállalkozókat, a 
Dél-Kom Nonprofit Kft.-t és a DBR Nonprofit Kft.-t bízta meg.”. A fent megjelölt határozat 
szám hibásan került feltüntetésre, melynek javítása elengedhetetlen.  
Fentiek értelmében a szerződés 1.2. pontja az alábbira módosul. 
„1.2. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő rendszer Létrehozását Célzó Ön-
kormányzati Társulás a KEOP 1.1.1. projekt keretében megvalósult eszközrendszer üze-
meltetésével 20 évi időtartamra a BIOKOM Nonprofit Kft.-t bízta meg. A Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás 8/2018. (09.19.) számú határozatával üzemeltetőnek a Dél-Kom 
Nonprofit Kft.-t és a DBR Nonprofit Kft.-t bízta meg.”. 
 
Az üzemeltetési szerződés 5.3 pontja értelmében az Üzemeltető, a Gördülő Beruházási 
Terv benyújtásával egyidejűleg, Fejlesztési Tervként javaslatot tehet új beruházások, fej-
lesztések megvalósítására. Átadó az Üzemeltető részére fejlesztési keretet biztosít a 
tárgyévi kiszámlázott bérleti díj terhére (mértéke a mindenkori bérleti díj 70%-a), az így 
felhasznált összeg a bérleti díjba a közszolgáltató által végrehajtott fejlesztésről kiállított 
számla alapján pénzügyi kompenzáció útján betudásra kerül. A vagyonelemeket felhasz-
náló közszolgáltató a keret felhasználásáról tételesen beszámol. 
 
Fent nevezett szövegrész kiegészül azzal, hogy az üzemeltető továbbiakban dologi ki-
adásokra is fedezetet biztosít fent említett fejlesztési keretből. Eszerint az 5.3. pont az 
alábbira módosul. 
„5.3. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető, a Gördülő Beruházási Terv benyúj-
tásával egyidejűleg, Fejlesztési Tervként javaslatot tehet új beruházások, dologi kiadá-
sok, fejlesztések megvalósítására is, amelyek az általa ellátott közfeladat magasabb 
színvonalú, vagy szélesebb körű ellátását szolgálja. Átadó az Üzemeltető részére fejlesz-
tési keretet biztosít a tárgyévi kiszámlázott bérleti díj terhére (mértéke a mindenkori bérleti 
díj 70%-a), az így felhasznált összeg a bérleti díjba a közszolgáltató által végrehajtott 
fejlesztésről kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján betudásra kerül. A va-
gyonelemeket felhasználó közszolgáltató a keret felhasználásáról tételesen beszámol.” 
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés melléklete szerinti üzemeltetési szerződés 
módosításának megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Pécs, 2022. augusztus 22. 
 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 
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ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS  

4. számú módosítása 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

a KEOP 1.1.1. projekt fenntartásáért és a hulladékkezelési közfeladat ellátásért felelős 

önkormányzatok képviseletében eljáró jogi személyiséggel rendelkező társulás – a 

továbbiakban együtt Társulás) 

 

 

Teljes név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 

Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 

Rövid név: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 587097-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Aláírásnál képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke 

továbbiakban. mint Átadó, 

 

másrészről 

 

(az Üzemeltető jogi személy, szervezet adatai) 

Teljes név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Rövid név: Dél-Kom Nonprofit Kft. 

Székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52. 

Cégjegyzékszám: 02-06-064556 

Adószám: 11541587-2-02. 

Aláírásnál képviseli: Dr. Leitol Csaba ügyvezető 

 

továbbiakban, mint Üzemeltető, együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és 

helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek között 2018. december 20. napján üzemeltetési szerződés jött létre a KEOP 1.1.1. 

projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer használatáról, a fizetendő 

bérleti díjról, felek jogairól, kötelezettségeiről.  

 

2. Felek közös megegyezéssel az 1. pontban írt szerződés 1.2. pontját az alábbiakban 

módosítják: 

1.2. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás a KEOP 1.1.1. projekt keretében megvalósult eszközrendszer 

üzemeltetésével 20 évi időtartamra a BIOKOM Nonprofit Kft.-t bízta meg. A Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás 8/2018. (09.19.) számú határozatával üzemeltetőnek a Dél-Kom 

Nonprofit Kft.-t és a DBR Nonprofit Kft.-t bízta meg. 
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3. Felek az 1. pontban írt előzmények figyelembevételével a köztük hatályos üzemeltetési 

szerződés Üzemeltetésre átadott vagyon pótlása, fejlesztése (Gördülő Beruházási terv, 

Fejlesztési Terv) V. fejezetének 5.3. pontját az alábbiakra módosítják: 

 

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető, a Gördülő Beruházási Terv benyújtásával 

egyidejűleg, Fejlesztési Tervként javaslatot tehet új beruházások, dologi kiadások, fejlesztések 

megvalósítására is, amelyek az általa ellátott közfeladat magasabb színvonalú, vagy szélesebb 

körű ellátását szolgálja. Átadó az Üzemeltető részére fejlesztési keretet biztosít a tárgyévi 

kiszámlázott bérleti díj terhére (mértéke a mindenkori bérleti díj 70%-a), az így felhasznált 

összeg a bérleti díjba a közszolgáltató által végrehajtott fejlesztésről kiállított számla alapján 

pénzügyi kompenzáció útján betudásra kerül. A vagyonelemeket felhasználó közszolgáltató a 

keret felhasználásáról tételesen beszámol. 

 

 

  

3.) A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben továbbra is a 2018. december 

20-i napon kelt hatályos üzemeltetési szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Pécs, 2022. …………………………. 

 

 

   

 

Átadó képviseletében     Üzemeltető képviseletében 

 

__________________________________ __________________________________ 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás  Dél-Kom Nonprofit Kft. 

Péterffy Attila a Társulási Tanács elnöke  Dr. Leitol Csaba ügyvezető  

 


