
A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közötti bérlet szerződés elfogadása

A Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok (a továbbiakban: Konzorcium) és a 
Társulás között 2017. december 12. napján 442.043/2017. iktatószámon bérleti szerződés jött 
létre. A bérleti szerződés megkötésének célja a Konzorcium osztatlan közös tulajdonában álló, a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyon által az egységes és hatékony 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének, hasznosításának és nyilvántartásának a 
biztosítása. 

A hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó megyei szintű közszolgáltató, a BMH Nonprofit Kft. 
2018. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerinti teljesítménye és a megye 
hulladékgazdálkodási eszközeinek bérleti díjjal térülő értékcsökkenésének mértéke 5,09 Ft/l 
elszámoló ár megítélése mellett térült volna meg, és ezen esetben lett volna a Társaság eredménye 
„nullás”. Ezzel szemben az NHKV Zrt. a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet szerint számított 
4,6529 Ft/l maximált szolgáltatási díjat ismert el és térítette meg a közszolgáltató részére 2019. 
június első hetében teljes körűen. A Koordináló szerv által 2018. évre megítélt szolgáltatási díj 
mértéke alatta maradt az alvállalkozók irányába elszámolt alvállalkozói díj és a közszolgáltatás 
eszközeinek, bérleti díjának és a közszolgáltató feladatellátásával összefüggő költségeinek 
együttesen számított összegének. 

A Társulás Társulási Tanácsa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos biztosítása 
érdekében 11/2019. (IX.16.) TT határozatával döntött arról, hogy a MiReHu Nonprofit Kft. 
vonatkozásában úgynevezett „ázsiós” tőkeemelést hajt végre, amelynek révén a BMH Nonprofit 
Kft. 2018. évi tevékenységéről készített éves beszámolójában megállapított vesztesége rendezésre 
került.

A BMH Nonprofit Kft. veszteségét a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működő 
hulladékgazdálkodási társulásokkal megkötésre került bérleti szerződésben rögzített bérleti díj egy 
részének meg nem térülése adja.

A fentiekben kifejtettek ismeretében, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv teljesítésével felmerült költségek és a közszolgáltatás folyamatos 
biztosításának elsődlegességére tekintettel megállapítható, hogy a közszolgáltató által a 
feladatellátáshoz bérelt eszközök bérleti díjának felülvizsgálata vált szükségessé.

Tekintettel arra, hogy a Társulás és a BMH Nonprofit Kft., valamint a Társulás és a Konzorcium 
között létrejött bérleti szerződések jelentős átdolgozása vált szükségessé, mind a Társulás 
Társulási Tanácsa, mind a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 2019. december 6. 
napján tartott ülésein döntöttek arról, hogy új tartalmú, egységes szerkezetű bérleti szerződéseket 
kötnek. 

A Polgári Törvénykönyv előírásai alapján a Konzorcium által megkötött bérleti szerződés 
érvényességéhez szükséges minden tagönkormányzat képviselő-testületének, így Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek a jóváhagyása is, tekintettel arra, hogy a bérbeadásra 
kerülő vagyon a tagönkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezi.




