Javaslat
az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. „v. a.” üzemeltetésében lévő önkormányzati
tulajdonú vagyonelemekkel kapcsolatos döntés meghozatalára
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosai a 2017. szeptember 27-én
tartott taggyűlésen döntöttek az ÓHG Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.
Végelszámolóként Szabó Viktor, a társaság korábbi ügyvezetője került kijelölésre, a
társaság végelszámolásának folyamata megkezdődött. Ózd Város Önkormányzatának
20,51%-os tulajdonrészesedése van az ÓHG Kft-ben.
Jelenleg Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi határozatai
alapján az alábbi táblázatban szereplő vagyonelemeket az ÓHG Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti:
Azonosító
H00001
H00002
H00003
H00004
H00005

Megnevezés
Portaépület
Mobil garázs
Portaépület földterület
Hulladéklerakó (Gál völgye út)
1,1 m3-es szelektív hulladékgyűjtő
konténer
Összesen:

Mennyiség
(db)
1
1
1
1
44

Bruttó érték
(Ft)
2.160.000
200.000
252.000
10.697.000

Nettó érték
(Ft)
1.576.537
106.461
252.000
10.697.000

3.381.400

0

16.690.400

12.631.998

Az ÓHG Kft. végelszámolására tekintettel szükséges fenti vagyonelemeket a Kft.
üzemeltetéséből elvonni. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási
közszolgáltató azokra nem tart igényt, az eszközök nincsenek használatban, továbbá a
hulladéklerakó fenntartásáról az Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik, ezért
célszerű a vagyonelemeket az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (a továbbiakban:
ÓVI) kezelésébe adni. Az Intézmény a nem hasznosítható eszközök selejtezésére a
2018. április havi Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésre javaslatot tehet.
A Gál völgye úti rekultivált hulladéklerakóval kapcsolatban a jelenleg is
környezetvédelmi szakcég útján ellátott feladatokat (depóniagáz kezelő rendszer és
talajvíz figyelő kutak üzemeltetése, adatszolgáltatások, jelentések elkészítése) és az
őrző-védő cég által ellátott őrzés-védelem feladatot célszerű változatlan formában az
Önkormányzatnak biztosítania a szakcégekkel kötött szerződések fenntartásával. Az
ÓVI mint kezelő csak a terület évi kétszeri kaszálását végezze el.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés
rendelkezése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható
vagyonkezelésbe.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 5. pontja szerint a környezet-egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása
helyi közügynek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatnak minősülnek.
Javaslat:

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzata az ÓHG Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú
vagyonelemeket 2018. március 31. napjával a Kft-től vonja el, és 2018. április 1.
napjától a határozati javaslatban foglaltak szerint határozatlan időtartamra, használati
díj megfizetése nélkül adja kezelésbe az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére,
azzal, hogy a Gál völgye úti rekultivált hulladéklerakó vonatkozásában csak a terület
évi kétszeri kaszálását kell az intézménynek elvégeznie.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (III. 23.) határozata
az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. „v.a.” üzemeltetésében lévő önkormányzati
tulajdonú vagyonelemekkel kapcsolatos döntés meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő,
alábbiakban felsorolt vagyonelemek üzemeltetői jogát 2018. március 31. napjától az
ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. „v. a.”- tól elvonja azzal, hogy könyveiben 2018.
március 31-én még szerepeltesse azokat:
Azonosító
H00001
H00002
H00003
H00004
H00005

Megnevezés
Portaépület
Mobil garázs
Portaépület földterület
Hulladéklerakó (Gál völgye út)
1,1 m3-es szelektív hulladékgyűjtő
konténer
Összesen:

Mennyiség
(db)
1
1
1
1
44

Bruttó érték
(Ft)
2.160.000
200.000
252.000
10.697.000

Nettó érték
(Ft)
1.576.537
106.461
252.000
10.697.000

3.381.400

0

16.690.400

12.631.998

2. A Képviselő-testület az alábbi vagyonelemeket 2018. április 1. napjától határozatlan
időre térítésmentesen az Ózdi Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adja, környezetegészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása céljából:
Azonosító
H00001
H00002
H00003
H00004
H00005

Megnevezés
Portaépület
Mobil garázs
Portaépület földterület
Hulladéklerakó (Gál völgye út)
1,1 m3-es szelektív hulladékgyűjtő
konténer
Összesen:

Mennyiség
(db)
1
1
1
1
44

Bruttó érték
(Ft)
2.160.000
200.000
252.000
10.697.000

Nettó érték
(Ft)
1.576.537
106.461
252.000
10.697.000

3.381.400

0

16.690.400

12.631.998

A Gál völgye úti rekultivált hulladéklerakó vonatkozásában csak a terület évi kétszeri
kaszálását kell az intézménynek elvégeznie, azon feladatok ellátása, melyek
elvégeztetésére jelenleg is az Önkormányzat rendelkezik érvényes szerződéssel,
változatlanul marad.
Felelősök:
- kapcsolódó szerződések, szerződés módosítások előkészítéséért:
PH - Településfejlesztési Osztály vezetője
- aláírásáért: Polgármester
- az eszközök átadásáért: ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. „v. a.” végelszámolója
- vagyonelemek átvételéért, kezeléséért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
Határidő: 2018. április 1., illetve folyamatos

