
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

társulási tagsági jogviszonyból származó 2015. évi pénzügyi hozzájárulás részbeni 

megfizetésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Előterjesztő: Polgármester 
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Ózd, 2016. március 30. 

 

 

 



 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján az önkormányzatok kötelezően 

ellátandó feladata a helyi hulladékgazdálkodás, ezen belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása. Ózd Város Önkormányzata a korábbi időszakban meghozott önkormányzati döntésekkel 

elkötelezte magát a térségi hulladékgazdálkodási rendszer mellett, és a közszolgáltatás ellátásának 

kötelezettségét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásra (a 

továbbiakban: Társulás) ruházta át. 

 

A Társulás, és a Társulás által alapított, 100%-os Társulási tulajdonban lévő ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ZV Nonprofit Kft.) között létrejött közszolgáltatási 

szerződés alapján 2014. október 1-jétől a tagönkormányzatok területén – így Ózd város területén is 

– a ZV Nonprofit Kft. végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A közszolgáltatásért fizetendő 

díj beszedése az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató feladatát képezi. 

 

A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonosok által fizetendő díj mértékét a Ht. 2013. július 1-jétől 

kezdődően úgy határozza meg, hogy természetes személy ingatlantulajdonosok és intézmények 

részére a közszolgáltatásért fizetendő díj nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott 

díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 %-át („rezsicsökkentés”).  

 

A ZV Nonprofit Kft. előzetesen kalkulált önköltsége alapján a Társulási Megállapodás 5.2.2. 

pontjában rögzítésre kerültek a tagok részéről nyújtandó önköltségi árkompenzációval kapcsolatos 

rendelkezések. Az 5.2.2. pont értelmében a tagönkormányzatok pénzügyi hozzájárulás címén fizetik 

meg a Társulás részére az önköltségi árkompenzáció összegét. A fizetendő önköltségi 

árkompenzáció egyenlő a településre lakosságszám arányosan leosztott önköltség, és a 

rezsicsökkentés szabályai alapján a település területén összesen kiszámlázható díjak különbségével. 

 

A Társulási Megállapodás 1. melléklete szerint a ZV Nonprofit Kft. által előzetesen kalkulált 

önköltségből a lakosságszám arányában Ózd városra jutó önköltség éves szinten 256.441.364 Ft.  

 

2015. év elején a Társulás 69.939.548 Ft éves díjkülönbözet megfizetésére vonatkozó 

megállapodás-tervezetet küldött az Önkormányzatnak aláírásra, azzal, hogy a díjkülönbözetet két 

egyenlő részletben, 2015. március 15. napjáig, illetve 2015. szeptember 15. napjáig kell megfizetni, 

pénzügyi hozzájárulás címén.  

 

Az Önkormányzat részéről elviekben nem vitattuk a pénzügyi hozzájárulás megfizetésére 

vonatkozó kötelezettséget, mivel azt a Képviselő-testület által is jóváhagyott Társulási 

Megállapodás fent hivatkozott 5.2.2. pontja alapozza meg. A díjkülönbözet mértékét alátámasztó 

számításokat, adatokat - a közszolgáltató ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. tényleges működésen 

alapuló önköltségszámítását, az Ózd területén összesen kiszámlázott díjakról szóló tájékoztatást, a 

fizetendő összeg pontos levezetését – azonban a Társulás külön kérésünkre sem bocsátotta 

rendelkezésre, így nem nyílt lehetőség a követelés megalapozottságának vizsgálatára és nem történt 

meg a díjkülönbözet mértékét tartalmazó megállapodás megkötése.  A Társulás időközben a 

tagönkormányzatok I. félévi tartozásának jogi úton történő behajtására tett intézkedéseket.  

 

Tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség jogalapja nem, legfeljebb az összege vitatható, 2016. 

február 19-én az Önkormányzat kezdeményezésére egyeztetésre került sor a Társulás és a ZV 

Nonprofit Kft. képviselőivel a fennálló tartozás összegéről. Miután a háttér számítások ismerete 

nélkül végleges megállapodásra nem volt lehetőség, abban történt előzetes megállapodás, hogy az 

Önkormányzat előlegként megfizeti a Társulás által számított díjkompenzáció 2015. I. félévére eső 

– jelenleg peres eljárás tárgyát képező – összegét: 34.969.774 Ft-ot, egyidejűleg átutalja a 

Társulásnak a fizetési meghagyás költségét és az ügyvédi munkadíjat. A maradék összegről a ZV 
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Nonprofit Kft. 2015. évi végleges gazdálkodási adatainak ismeretében lehet további egyeztetéseket 

folytatni.  

 

A 2016. február 25-én megtartott Társulási Tanácsi ülésen a Társulás részéről felajánlották, hogy az 

érintett tagönkormányzatok közvetlenül a ZV Nonprofit Kft.-nél egyeztethetik a vitatott tételeket, 

előre bejelentett időpontban. A tagönkormányzatok részére az ülés után megküldésre került a 

fizetési kötelezettségeket részletező összesített táblázat. A táblázat szerint az Ózd Város 

Önkormányzata által 2015. évre fizetendő – a ZV Nonprofit Kft. elszámolása alapján korrigált – 

összes éves díjkompenzáció összege: 71.196.241 Ft. Tehát a Társulás számításai szerint a már 

peresített összegen túlmenően még 71.196.241 Ft - 34.969.774 Ft = 36.226.467 Ft díjkompenzációt 

kell megfizetnie az Önkormányzatnak 2015. évre. 

  

Javaslat: 

Az Önkormányzat részéről előlegként kerüljön megfizetésre a Társulás részére a 2015. I. félévi 

pénzügyi hozzájárulás összegének és járulékainak megfelelő összeg: 

 

2015. I. félévi - jelenleg peres eljárás tárgyát képező - díj: 34.969.774 Ft  

fmh költsége + ügyvédi munkadíj:             440.000 Ft  

késedelmi kamat összesen (2016. március 31-ig):           599.421 Ft 

Összesen:                     36.009.195 Ft 

 

A fenti összeg megfizetéséről a megállapodást meg kell kötni a Társulással. (Az elszámolás 

időpontjától függően a késedelmi kamat és az egyéb járulékos költségek még változhatnak, ez 

azonban a fizetendő összegben jelentős nagyságrendi eltérést nem jelent.) 

 

A 2015. évre még fennálló, a Társulás szerint 36.226.467 Ft-ot kitevő tartozás mértékéről további 

egyeztetéseket kell folytatni a Társulással és a ZV Nonprofit Kft.-vel, a követelt összeg 

megalapozottságának vizsgálata érdekében.  

 

 

 



 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2016. (III….) határozata 

társulási tagsági jogviszonyból származó 2015. évi pénzügyi hozzájárulás részbeni 

megfizetéséről 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5.2.2. pontja alapján 

fizetendő 2015. évi pénzügyi hozzájárulás részbeni megfizetéséről szóló megállapodás 

megkötésére. A megállapodás megkötéséhez legfeljebb 36.500 E Ft erejéig biztosítja a 

fedezetet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az egyéb célokra képzett tartalék, 

bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem 

tervezett kiadások fedezetére rendelkezésre álló kiadási előirányzat terhére. 

 

Felelős:  a megállapodás megkötéséért: Polgármester 

a pénzügyi hozzájárulás átutalásáért: PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5.2.2. pontja alapján 

fizetendő 2015. évi pénzügyi hozzájárulás mértékéről történő megállapodáshoz szükséges 

további egyeztetések, tárgyalások lefolytatására. 

 

Felelős: Polgármester 

 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


