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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Alvállalkozó), mint a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. alvállalkozója, 2022. május 10-i napon felkereste a Mecsek-Dráva Önkor-
mányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) azzal a kéréssel, hogy vizsgáljuk ki az 
általuk közszolgáltatási feladat végzése céljából bérelt 3db hulladékszállító gépjármű ér-
tékesítési vagy bérleti szerződés általuk vázolt módosításának lehetőségét. Az érintett 
járművek adatait tartalmazó táblázat az előterjesztés 1. számú melléklete. 
 
Az értékesítéshez kötődően 2020. június 17-i napon már történt egyeztetés, melynek 
jegyzőkönyve az előterjesztés 2. számú melléklete. 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Társulás között 2018. december 20.-i nappal létrejött Üze-
meltetési szerződésben (3. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. pro-
jekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a Tár-
sulási Tanács az 8/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t bízta 
meg. 
 
A Társulási Tanács 10/2014. (05.15.) számú határozatával hozzájárult a közszolgáltatási 
feladat elvégzéséhez kötődően alvállalkozók bevonásába. Ezt követően a Dél-Kom Non-
profit Kft., mint üzemeltető, szerződést kötött Alvállalkozóval. A szerződés és annak mó-
dosítása az előterjesztés 4. számú mellékletei.  
Az eredeti szerződésben a Dél-Kom Nonprofit Kft. jogelődje, a „DDMHG” Duna-Dráva-
menti Hulladékgazdálkodási Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) szerepel, mint fővállalkozó.  
 
Alvállalkozó Szigetvár és Szentlőrinc térségében látja el a hulladékszállítási feladatokat.  
A Társulás fenntartási időszaka 2021. június 1-i nappal lejárt, melynek értelmében az 
eszközök értékesítésének jogi akadálya nincs.  
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint a Technológiai és Ipari Minisztérium 
jogelődje tájékoztatta a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulást a hulladékgazdálkodás 
új modelljére történő átállásról.  
A Hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény mó-
dosította a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt. A módosítás értelmében a 
törvény hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási feladatok ellátásába bevont hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a va-
gyonelemek birtoklását, hasznosítását, valamint az azzal való rendelkezést érintő szer-
ződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és módosításához a miniszter elő-
zetes jóváhagyása szükséges.  
Továbbá a koncesszor váltáshoz kötődően a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (a to-
vábbiakban: MOL) még nem döntött minden jelenleg közszolgáltatást végző alvállalkozó 
ügyében a tekintetben, hogy a jövőben jogosultak lehetnek-e a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás elvégzésére.  
Fentiek értelmében amennyiben a járművek értékesítésére sor kerül, majd azt követően 
Alvállalkozó elveszíti közszolgáltatási jogát, a gépjárművek visszavásárlására lenne 
szükség. A Társulásnak megalakulása óta fő célja, hogy a csatlakozott településeken 
gondoskodjon a hulladékkezelési közszolgáltatás magas színvonalú és biztonságos el-
látásához szükséges eszközök, létesítmények biztosításáról. A feladatellátókkal megkö-
tött szerződéses rendszer, a használati díjakon keresztül biztosítja az eszközök 
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elhasználódásukat követő megújításához szükséges forrásokat. Az eszközök értékesíté-
sével ez a forrásképződés megszűnik és egyúttal az érintett településeken megszűnik a 
társulási vagyongazdálkodásból eredő ellátásbiztonság is. A társulási tulajdonból kike-
rülve az eszközök megújítása már nem a Társulás kötelezettsége, hanem az új tulajdo-
nosé lesz.    
 
 
Fentiek értelmében a Tanácsnak két döntési lehetőség közül szükséges választania. 
 
A döntési lehetőség 
A Társulási Tanács támogatja az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett jár-
művek értékesítését. 
(Amennyiben a Tanács az értékesítés mellett dönt, a soron következő ülésig ajánlatot 
kérünk be értékbecslési feladat elvégzésére.) 
 
B döntési lehetőség 
Tekintettel arra, hogy a MOL és közszolgáltatók között nem zárultak le a kapacitás lekö-
tési tárgyalások, ezért továbbra sem egyértelmű, hogy a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit 
Kft. jogosult lesz-e alvállalkozóként közreműködni szilárdhulladék begyűjtésére. Amíg ez 
a tény nem egyértelmű, addig a tanács a kérdésben nem hoz döntést, azért, hogy a szol-
gáltatásban részt vevő eszköz és a szolgáltató személye ne váljon el egymástól.  
 
 
Pécs, 2022. augusztus 30. 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 
 



1. számú melléklet

Megnevezés 1 Menny. R.me. Rendszám_1 Típus

APF20-I TÖMÖRÍTŐLAPOS KUKÁS 1,0000 DB MTC-786 RENAULT PRC3C-SERES PREMIUM

MUT VARIOP 211/16,0 TÖMÖRÍTŐLAPOS 4800KG 1,0000 DB MUW-985 RENAULT PRA3-MUT PREMIUM-M21116

MUT VP 211/16,0 TÖMÖRÍTŐLAP 3600KG ZÖLDH 1,0000 DB MUW-997 RENAULT PRA3-MUT PREMIUM-M21116



Jegyzőkönyv 

Tárgy: Szentlőrinc Város kezdeményezése a Város és környező településeinek 

ellátását biztosító hulladékszállító járművek és ingatlanok tulajdonjogi rendezése 

ügyében 

Időpont:  2020. június 17. 

Helyszín:  7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Polgármesteri Iroda 

Jelen vannak: 

Péterffy Attila polgármester 
Koltai Péter polgármester 
Dr. Lovász István  jegyző 
Dr. Tóth Sándor jegyző 
Magay Miklós főosztályvezető 
  

Koltai Péter Polgármester Úr kezdeményezése: 

1.) A Szentlőrinci Közüzemi NKft. végzi Szigetvár és Szentlőrinc térségében a 

hulladékszállítási feladatokat, mint alvállalkozó. A cég 99%-ban Szentlőrinc városa és 

1%-ban a Biokom NKft. tulajdonában áll. A társaság a Dél-Kom NKft-n keresztül bérel 

és üzembentartóként működtet a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

tulajdonában álló - korábban pályázati úton beszerzett - három darab Renault 

gyártmányú hulladékszállító járművet (kukásautó), megközelítően havi br.1M Ft. 

bérleti díj ellenében, mely összeg nem piaci, hanem az amortizációval megegyező 

mértékű. A bérleti díj képzésének módja azonos a Dél-Kom NKft., a BIOKOM NKft. és 

a Komlói VG Zrt. által fizetett díjjal. Ennek indoka, hogy a pályázat vállalása szerint a 

Társulás kötelezettsége az eszközök pótlására szolgáló fedezet megképzése. A 

járművek jelenleg 6 évesek, viszonylag sokat futottak, de a feladat ellátásra 

alkalmasak. Polgármester Úr kérése ezen tárgykörben arra irányulna, hogy tekintettel 

a járművek magas életkorára, illetve arra, hogy a fizetendő összeg az önkormányzati 

céget jelentősen megterheli  

- bérelhessék azokat olcsóbban,  

- avagy – tovább mutatva a tárgyalás II. témakörére – megvásárolhassák, egy 

speciális, beszámításos módon. Ezen megoldás volna Szentlőrinc számára az 

elsősorban preferált. 

2.) A Szentlőrinc város területén működő hulladékátrakó udvar, mint ingatlan a helyi 

önkormányzat tulajdonában áll. Ebbe az üzembe szállítja a Szentlőrinci Közüzemi 

NKft. az általa alvállalkozóként begyűjtött hulladékot, ahonnét később az tovább kerül 

a kökényi lerakóba. Maga a hulladékkezelő létesítmény (mint felépítmény) a Mecsek-

Dráva Önkormányzati Társulás beruházásában és tulajdonában, pályázati úton került 

létesítésre. Az alapul fekvő földterület azonban a városi önkormányzat tulajdona. A 

társulási működés során, már a korábbiakban is többször szóba került a tulajdoni 

viszonyok rendezése, melynek keretében az önkormányzat nyitott arra, hogy azt 

átruházza a Társulásra. Polgármester Úr mostani kezdeményezése konkrétan arra 

irányul, hogy az ingatlan tulajdona fejében megkaphassák az I. pontban részletezettek 

szerinti három járművet. Az ingatlan értéke a cserébe adandó ingóságokét lényegesen 



meghaladja, Szentlőrinc városa részéről inkább névleges jelentőséggel bírna, hogy az 

ügylet keretében az átruházott vagyoni értékért kapjanak cserébe valamit.  

 

Péterffy Attila Polgármester Úr válasza a kezdeményezésre: 

A felvetés részemről támogatható, de előtte az alábbi kérdéseket kell tisztázni: 

1.) Egyedi, vagy típuseset a szentlőrinci péda, tehát az, hogy az elkészült 

beruházások (pl.: átrakó állomások) ingatlanainak tulajdonjoga és a felépítmény 

tulajdonjoga eltérő kézben van. Ez azért fontos, mert ha típusesetről van szó, 

akkor a Társulásnak ezt a kérdést egységesen kell minden beruházási helyszín 

esetében rendeznie.  

A kérdés tisztázására utasítom a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét. 

 

2.) A kukásautók a rendelkezésemre álló információk alapján pályázati eljárás 

keretében kerültek beszerzésre és ennek megfelelően az utánkövetési 

időszakban elidegenítésükre nincs mód. Az utánkövetési időszak 2021. június 

2-ig tart. 

A pontos dátum és elidegenítési eljárás lehetséges menetének leírására 

utasítom a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét. 

 

 

 

Dátum: Pécs, 2020. június 25. 

 

 

 

 

 

Készítette: Magay Miklós    Hitelesítette: Dr. Lovász István 










































































