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Tárgy:   Javaslat a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjéből üzletrész vásárlására 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
Bicske Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában áll a Zöld Bicske Nonprofit Kft., amely 
hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet végez Budakalászon, illetve 18 másik településen. Az 
összes jelenlegi ellátotti létszám közel 100 ezer fő. 
A hulladékkezelési rendszer átalakítása folyamatban van jelenleg is. A hulladékgazdálkodási rendszer 
átalakításának egyik célja, hogy a jelenleg a hulladékgazdálkodásban fellelhető párhuzamosságokat 
felszámolja, megszüntesse, így hatékonyabb, a kapacitásokat jobban kihasználó nonprofit 
hulladékgazdálkodó cégek lássák el a közszolgáltatást. 
Ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt sor kerülhessen arra, hogy az ellátási területen lévő települések 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződést köthessenek, szükség van arra, hogy az 
ellátási területen lévő települések üzletrészt vásároljanak a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben. 
Az üzletrész vásárlásával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés i) pontja 
alapján az ellátási területen lévő településeknek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatniuk, ahhoz, 
hogy szerződést köthessenek a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel a közszolgáltatás ellátásáról. Ezt a 
részben tulajdonukban lévő társasággal kötött szerződés útján, úgynevezett inhaus szerződéssel is 
megoldhatják. Ahhoz, hogy az inhaus szerződések megköthetők legyenek, szükség van arra, hogy a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységből származó bevételek 80 %-a olyan 
önkormányzatok által lefedett ellátási területről érkezzen, amely önkormányzatoknak része van a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft.-ben. 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 54.000.000 Ft. A jegyzett tőkéből maximum 2.000.000 Ft-
ot javasolnak eladásra azoknak a településeknek, akikkel a jövőben a Zöld Bicske Nkft. szolgáltatási 
területét növelni szándékozik, vagy amely területeket a jövőben is meg kíván tartani. Az eladásra 
kerülő üzletrészek településenként legfeljebb 100.000 Ft névértékűek. A maximum 2.000.000 Ft 
törzsbetét eladása nem befolyásolja érdemlegesen Bicske Város Önkormányzat tulajdonosi jogait.  
Az értékesítés jogalapját a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (7)-(8) bekezdése 
teremti meg . 
Biztosítékként visszavásárlási jog kerülne kikötésre az üzletrészre arra az esetre, amennyiben bármely 
okból nem jön létre egy üzletrészt vásárló önkormányzat és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. között 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés, akkor az üzletrészt a Ptk. 6:224. §-a alapján Bicske Város 
Polgármestere egyoldalú nyilatkozattal visszavásárolhatja az eladáskori értéken. A visszavásárlási 
jogot a közszolgáltatási szerződés megkötésének elmaradása vagy meghiúsulása esetén 
gyakorolhatná. 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben (2060 Bicske, 
Csákvári út 45.) 100.000 Ft névértékű üzletrészt vásárol. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az üzletrész adásvételi szerződést Bicske Város Önkormányzatával megkösse.  

 
Budakalász, 2016 július 07. 
 
 
         Rogán László 
         polgármester 

 

 

 














