
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. június 26-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratában – 
társulási megállapodásában – meghatározott önkormányzati önrész és a társulás által a KEOP-
1.1.1/2F-2008-001 azonosítószám alatti projektben vállalt önrész közötti különbség rendezése 
már hosszú ideje téma. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tavaly hozott döntésében 
átvállalja azon önkormányzatok alapító okirat szerinti önrészt meghaladó önrész megfizetését, 
melyek nem tudják azt felvállalni. Önkormányzatunk esetében az alapító okiratban vállalt 
önrész, 8.665.676,- Ft és kamata már megfizetésre került a tavalyi évben. A fennmaradó 
10.166.350,- Ft megfizetése a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett meghaladja 
önkormányzatunk lehetőségeit. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által eredetileg 
megküldött megállapodás tervezet alapján a vagyon eladásáról volt szó, ez viszont az 
időközben életbe lépett Nemzeti Vagyonról szóló törvény miatt kérdéseket vetett fel. Ezért 
javasoltuk az átvállaló önkormányzatnak, hogy a vagyon egyből az alapító okirat feletti 
önrészt megfizető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatára szálljon. Ezen módosítási 
kérésünket továbbítottuk az illetékeseknek, melyet elfogadtak. Így ezen testületi ülésre a 
képviselő-testület elé terjesztem az immár javított megállapodás tervezetet.  
 
Az önkormányzatunkat így megillető vagyon értéke 25.760.155,- Ft, míg az ezen felüli 
vagyon, ami a határozati javaslat elfogadása esetén Győr megyei jogú városáé lenne, 
30.221.156,- Ft. Kérem a Tisztelt Képviselőket annak megvitatására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2012.(VI…) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat, a Győr Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás között a társulási megállapodásban meghatározott önrészt meghaladó rész 
megfizetésének átengedéséről szóló megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2012.június 30. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

  
TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁSBAN  MEGHATÁROZOTT  ÖNRÉSZT 

MEGHALADÓ (ÖN)RÉSZ  MEGFIZE TÉSÉNEK ÁTENGEDÉSÉRŐL 
  

  
  
  
  

VASZAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
  

VALAMINT 
 

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÖZÖTT 
  
 

GYŐR  NAGYTÉRSÉGI  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁSA 

  
TUDOMÁSUL VÉTELÉVEL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 

 
VASZAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, amelynek statisztikai száma: 
15429692-8411-321-19 bejegyzett székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29. 
adószáma:15429692-2-19, képviseli: Varga Péter polgármester, mint a társulási 
megállapodásban rögzített önrész megfizetését teljesítő társulási tag  (a 
továbbiakban:  Önkormányzat), 
 
és  
 
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, amelynek statisztikai 
száma:15466004 8411 321 08, bejegyzett székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1., 
adószáma: 15466004-2-08, képviseli: Borkai Zsolt polgármester, 
 
valamint 
 
GYÖR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS, amelynek bejegyzett székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1., adószáma: 
15467256-2-08, törzs-száma: 467254100,   képviseli: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács 
elnöke 
 

- együttesen említve: Felek - a mai napon, alulírott helyen, a következő feltételekkel 
megállapodást kötnek, amely a GYŐR-SZOL Zrt-re engedményezett, Társulási 
Megállapodásban meghatározott önrész (tőke és járulékai) megfizetésére vonatkozó fizetési 
megállapodással együtt érvényes. 
 
1.  2005. április hónapban 112 Önkormányzat által kötött megállapodással létrejött a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. 
A Társulás az általa megvalósítandó beruházáshoz pályázatot nyújtott be és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségtől a pályázat alapján jelentős mértékű vissza nem térítendő támogatást 
kapott (KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 azonosítószám alatti projekt), amelynek folyósítási 
feltétele a pályázó részéről az önrész meglétének igazolása. 
A Felek rögzítik, hogy a támogatási szerződés szerinti önrész azonban eltér a Társulási 
Megállapodásban rögzített önrész mértékétől, melyet Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságán keresztül, készfizető 
kezesség vállalása mellett biztosított a társulás 111 tagjára eső részben. 
 
A támogatási szerződés szerinti önrész és a Társulási Megállapodásban rögzített önrész 
különbözetének rendezése tekintetében a Felek jelen megállapodás megkötéséről állapodnak 
meg a következő pontokban rögzítettek szerint.  
  
2. Önkormányzat a Társulási Megállapodásban meghatározott önrészt meghaladó 
10.166.350,- Ft  összeg és járulékai Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás  felé történő rendezése céljából e tartozást a Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére felajánlja, aki azt a jelen megállapodás aláírásával átvállalja, melyhez 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hozzájárul, aminek  
következtében Önkormányzat mentesül ezen fizetési kötelezettség alól, annak alanyává Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzata válik. 
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3. Önkormányzat tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás által a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 azonosító 
számon megvalósított beruházás számviteli nyilvántartási értékéből Önkormányzat a 
Társulási Megállapodásban rögzített önrész és az Önkormányzat a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által támogatási szerződésben rögzített önrész 
Társulási Megállapodás szerinti hányada különbözetének megfelelő 10.166.350,- Ft, valamint 
a hozzá tartozó támogatási részarány összegével megegyező 20.054.806,- Ft társulási 
tulajdoni részarány a megállapodás 2. pontjára tekintettel Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdona. 
 
4. Jelen megállapodás aláírásával Önkormányzat tudomásul veszi, hogy jelen 
megállapodásból eredően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben jelen 
megállapodás aláírását követően követelést nem támaszt. 
 
5. Jelen Megállapodást  a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és 
jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyásuk jeléül, írták alá. 
  
 
 
Kelt: Győr, 2012……. 
  
 
 
 
  
Vaszar Község Önkormányzata          Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviseli: Varga Péter polgármester  képviseli: Borkai Zsolt polgármester 
  
  
  
 
 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
 képviseli: Hegyi Zoltán 

 
 
 

Ellenjegyzem: 
 
 
             ……………………………….. 
                               körjegyző dr. Lipovits Szilárd 
           jegyző 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 ………………………………… …………………………….. 
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