
Előterjesztés  
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére 
 
Tárgy: Biokom Nonprofit Kft. 1%-os üzletrész hányad értékesítése a Mecsek-Dráva 
 Önkormányzati Társulás részére, valamint a Társulás létesítményeinek és 
 eszközeinek vagyonkezelői jogának átruházása az üzemeltető javára. 
 
 
 
Előadó: Molnár Balázs polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely település a Biokom Nonprofit Kft 0,006550%-ban osztatlan közös tulajdonosa. 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás határozatban (4./2014 (05.15.) vételi ajánlatot tett  a 
Társulás Tagi Önkormányzatok részére a Biokom Nonprofit Kft-ben fennálló 4.901.536,- Ft 
össznévértékű üzletrész névértéken történő megvásárlására. Településünk a fenti résztulajdon 
százalék szerint 41.230,- Ft névértékben tulajdonos a Kft-ben. (lásd mellékelt) 
 
Az adás vétel létrejötte nagyban megkönnyítenék a Biokom Nonprofit Kft. cégjogi helyzetét, és 
megoldást adhat a Társulásban részes önkormányzatok további -immár közvetett- 
tulajdonlására is, mivel a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás is részben önkormányzatunk 
tulajdona. Javaslom, hogy az értékesítésből befolyó összeg kerüljön pénzügyi kompenzáció útján 
elszámolásra a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettséggel szemben. 
 
A Társulási Tanács 16/2014. (08.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a Projekt 
keretében megvalósult létesítményekre és eszközökre - amelyek a Társulásban részt vevő 
önkormányzatok vagyonát képezik - Vagyonkezelői jog alapítását kezdeményezi a társult 
Önkormányzatoknál a jelenlegi üzemeltető azaz a Biokom Nonprofit Kft javára. 
 
I. Határozati javaslat: 
...../2014. (........) Kt. számú határozata 
1./ A képviselő-testület akként határozott, hogy a Biokom Nonprofit Kft-ben meglévő 41.230,- Ft 
névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös tulajdoni hányadot a 
beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben írtak szerint értékesíti a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás javára az üzletrész névértékével megegyező vételáron. 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy az üzletrész 
értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jogi nyilatkozatot 
Kéthely Község Önkormányzata nevében aláírja. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló önkormányzati kötelezettségbe a vételár 
összege beszámításra kerüljön. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettség és a vételár kompenzációjára vonatkozó jogi 
nyilatkozatot megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 



 
II. Határozati javaslat: 
...../2014. (........) Kt. számú határozata 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata alapján 
Kéthely település képviselőtestülete egyetért a "Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - 
települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" Projektben megvalósult 
létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog alapításával és felhatalmazásával a Társulási 
Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 
 
 
 
Kéthely, 2014. december 11. 

Molnár Balázs sk. 
polgármester 
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