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ELŐTERJESZTÉS 
MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. április 16-ai ülésére 
 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ajánlata a BIOKOM 
Nonprofit Kft-ben meglévő 1 %-os önkormányzati üzletrészhányad megvásárlásáról 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4/2014. (05.15.) számú 
határozatával arról döntött, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft.-ben meglévő 1 %-os üzletrészhányad 
megvásárlására ajánlatot tesz 312 önkormányzat, így Marcali Város Önkormányzata részére is. 
 
Az üzletrész megvásárlásának előzménye az volt, hogy Pécs MJV Közgyűlése 74/2006. számú 
határozatával egyetértett azzal, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. tulajdonosi köre bővüljön annak 
érdekében, hogy a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programban megvalósuló beruházás 
üzemeltetőjeként a Kft. kijelölhető legyen. Ennek érdekében Pécs MJV Önkormányzata 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft-ben fennálló - az akkori állapot 
szerinti - 68%-os üzletrészéből 1 %-os üzletrészt értékesít először 293 települési önkormányzat, 
majd a programhoz később csatlakozott önkormányzatok, így összesen 312 önkormányzat javára. 
Az érintett önkormányzatok valamennyien a Mecsek-Dráva Program és ennek megvalósítására 
létrejött Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagjai voltak és jelenleg is tagjai.  
 
Az érintett önkormányzatok a felajánlott 1 %-os üzletrészt lakosszám-arányosan vásárolták meg a 
2008. június 11-én kelt üzletrész adás-vételi szerződés alapján azzal, hogy Pécs MJV 
Önkormányzata üzletrésze nem került felosztásra, így Pécs üzletrészén belül tulajdonközösség 
keletkezett. Az értékesített üzletrészre Pécs MJV Önkormányzata vételi jogot alapított.  
 
A BIOKOM Nonprofit Kft. jelenlegi törzstőkéje: 629.500.000,- Ft, azaz: 
hatszázhuszonkilencmillió-ötszázezer 00/100 forint, ezen belül Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata törzsbetéte 594.550.000,- Ft, amelyből 1 % a további, összesen 312 
Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van. A tagjegyzék szerinti megoszlásban részesülnek 
a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás tagjai az 1 %-os üzletrészből, amelynek  
össznévértéke 4.901.536,- Ft, azaz négymillió-kilencszázegyezer-ötszázharminchat forint.  
 
Pécs MJV Önkormányzata és az érintett települési önkormányzatok közötti üzletrész adás- vételi 
szerződés rögzítette a tulajdonosi képviselő személyét, továbbá az érintett önkormányzatok 
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kötelezettségét, amely a projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetőként a BIOKOM 
Nonprofit Kft-t nevezik ki. A projektet jóváhagyó Brüsszeli döntés is elfogadta az 
önkormányzatok ezen akaratát és a létesítmények üzemeltetőjeként a BIOKOM Nonprofit Kft.-t 
nevesítette.  
 
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere az osztatlan közös tulajdonú üzletrész tulajdonosi 
képviselője, ezért a BIOKOM Nonprofit Kft-nél taggyűlés nem működött, a tulajdonosi 
döntéseket Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése hozta meg.  
 
Célszerűségi okokból az 1 %-os üzletrészt az önkormányzatoktól - Pécs MJV Önkormányzata 
egyetértésével - a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás vásárolná meg, amely önálló jogi 
személy, és amely a projektben megvalósuló létesítmények és eszközök tulajdonosa. A Társulás 
tagjai továbbra is részesei maradnak a Programnak és az üzemeltető feletti ellenőrzést a 
Társuláson keresztül gyakorolhatják. A Társulás ügydöntő szerve a Társulási Tanács, melynek 
elnöke Pécs mindenkori polgármestere. 
 
Amennyiben csak Pécs Városa a tulajdonos, a Mecsek-Dráva Projektben az in-house beszerzés 
nem valósulhat meg. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tulajdonosi jogállása nagyban 
leegyszerűsítené a BIOKOM Nonprofit Kft. cégjogi helyzetét és megoldást adhat a Társulásban 
részes önkormányzatok további - immár közvetett - tulajdonlására is.  
 
Pécs MJV Önkormányzata közvetlenül is tulajdonosa marad a gazdasági társaságnak, 
figyelemmel arra, hogy az üzletrész adás-vétel csak a Projekt érdekében történt, a Kft. alapítója 
Pécs MJV Önkormányzata volt, továbbá a BIOKOM Nonprofit Kft. Pécs városában 
városüzemeltetési feladatokat is ellát.  
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzat Társulási Tanácsa 2014. augusztus 14.-iülesén egy további 
határozatot hozott, mely ugyancsak Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
határozatát igényelte (a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program során megvalósult 
létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog alapítása), melyről a Tisztelt Képviselőtestület 
221/2014. (XII.18.) számú határozatával már döntött.  
 
 
A BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 1 %-os önkormányzati üzletrészhányad értékesítését a 
Képviselő-testület levette 2014. decemberi ülésének napirendjéről azzal, hogy azt később 
tárgyalja. 
Megkerestük a Mecsek-Dráva Önkormányzat Társulási Tanácsa Elnökét, hogy az üzletrész 
eladását követően a BIOKOM Nonprofit Kft.-ben érintett önkormányzatok, milyen kisebbséget 
megillető garanciát kapnak. 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzat Társulás 2014. decemberi ülésén döntött arról, hogy a  BIOKOM 
Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét felemeli 100.000 Ft-tal, így a társaságnak Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a tulajdonosa. A BIOKOM 
Nonprofit Kft. tevékenységében érintett önkormányzatok, mint a társulás résztvevői, a Társulás 
szervezetén keresztül tudják a hulladékgazdálkodással kapcsolatos működést irányítani. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján, a BIOKOM Nonprofit Kft-ben 
meglévő 1 %-os önkormányzati üzletrészhányadra vonatkozó az üzletrész névértékével 
megegyező vételáron történő eladási szándékról dönteni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 

 
 
1. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 

213.026 Ft névértékű, Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező osztatlan közös 
tulajdoni hányadot – a beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben írtak szerint – értékesíti 
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára az üzletrész névértékévei megegyező 
vételáron.  

 
2. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy az 

üzletrész értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó 
jognyilatkozatokat Marcali Város Önkormányzata nevében aláírja. Marcali Város 
Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás felé fennálló önkormányzati kötelezettségbe a vételár összege beszámításra kerüljön.  

 
3. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Sütő László 

polgármestert, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettség és a 
vételár kompenzációjára vonatkozó jognyilatkozatot megtegye.  

 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
Marcali, 2015. április 9. 
 
                                                                                               Dr. Sütő László sk. 
            polgármester 
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