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221/KH/2005.(X.25.)
határozatában foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok
teljesítéséhez többek között 7 db, 4,5 m3-es önkormányzati tulajdonú szemétszállító
konténert, a 197/KH/2006. (IX.14.) határozata alapján szelektív hulladékgyűjtésre
alkalmas eszközöket – 1 db RENAULT MIDLUM 22012C VARIOPRESS 211/10.0
típusú, speciális szelektív hulladékgyűjtő szállítójárművet és 44 db 1,1 m3-es
szelektív hulladékgyűjtő konténert adott üzemeltetésbe a hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatokat ellátó ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. (a
továbbiakban: ÓHG Kft.) részére.
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: Társulás) 2013. augusztus 26-án megalapította a Társulás 100 %-os
tulajdonában lévő ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: ZV Nkft.) azzal a
céllal, hogy a Társulással kötendő közszolgáltatási szerződés alapján a jövőben a
ZV. Nkft. lássa el a Társulás működési területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást. A ZV. Nkft. a szükséges engedélyeket beszerezte, az OHÜ
minősítést megkapta.
Az ÓHG Kft. 2014. január 1-jétől – átmenetileg – nem közszolgáltatási szerződés,
hanem a Katasztrófavédelem határozata alapján, kijelölt közszolgáltatóként látja el a
közszolgáltatást, többek között a számára üzemeltetésbe adott önkormányzati
tulajdonú eszközökkel.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 2013. december 31-i
hatállyal módosult 90. § (8) bekezdése szerint:
„(8) Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az
OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb
2014. július 1-ig megköti. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal – az e
törvény hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.”
A Társulás részéről folyamatosan meghozott eddigi döntések azt célozták, hogy a
Társulás – a tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott feladat ellátási
kötelezettség tekintetében – eleget tegyen a Ht. előírásainak és a fent idézett
bekezdésben foglalt 2014. július 1-i határidőre megkösse a közszolgáltatási
szerződést a ZV Nonprofit Kft.-vel.
A ZV Nkft. jelenleg már minden szükséges engedélyt megszerzett. Ennek tükrében
2014. július 1. napjától megkötésre kerülhet a ZV Nkft-vel a közszolgáltatási
szerződés.
Amennyiben a közszolgáltatási szerződés fenti időponttól létrejön, javaslom, hogy
Ózd Város Önkormányzata a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátásához
szükséges eszközöket 2014. június 30. napjával az ÓHG Kft-től vonja el és 2014.
július 1. napjával a közszolgáltatási szerződés időtartamára kössön üzemeltetési

megállapodást a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft-vel ezen eszközök vonatkozásában. A
vagyonelemek használatáért a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. a gépjárműre
…………Ft/hó+ÁFA bérleti díjat, az eszközökre ………. Ft/hó+ÁFA bérleti díjat
fizessen az Önkormányzat részére.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat
elfogadására.
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Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (VI. 11.) határozata
Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás feladatellátáshoz szükséges eszközök üzemeltetésével
kapcsolatos döntés meghozataláról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő, alábbiakban felsorolt vagyonelemek üzemeltetői jogát – amennyiben a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a ZV
Zöld Völgy Nonprofit Kft. között 2014. július 1. napjával a közszolgáltatási
szerződés megkötésre kerül - 2014. június 30. napjától az ÓHG Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft-től elvonja azzal, hogy könyveiben 2014. június 30-án
még szerepeltesse azokat és 2014. július 1. napjától, a közszolgáltatási szerződés
időtartamára a ZV Völgy Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe adja.
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A vagyonelemek használatáért a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft a gépjárműre.
…….. Ft/hó+ÁFA bérleti díjat, az eszközökre …… Ft/hó+ÁFA bérleti díjat fizet
az Önkormányzat részére.

Felelős:

üzemeltetési szerződés és szerződés módosítás előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
üzemeltetési szerződés és szerződés módosítás aláírásáért:
Polgármester
az eszközök átadásáért:
ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
az eszközök átvételéért, üzemeltetéséért:
ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
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