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E l ő t e r j e s z t é s 
Dorog Város Képviselő-testületének  2022. március 18-i ülésére 

 
 

Tárgy: A Kommunál Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi 
II. törvény módosította a hulladékról szóló 2021. évi CLXXXV. törvényt. A módosítás több irányú volt, 
amelynek egyike a hulladékgazdálkodási ágazat új, koncessziós modelljének bevezetése. Ez alapján 
2023. július 01-én indul koncessziós rendszerben, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása. 
Önkormányzatunknak nem fűződik pénzügyi, üzleti érdeke a kommunális hulladékszállítási gazdasági 
társaságban való szerepvállaláshoz. Erre való tekintettel az ilyen irányú tevékenységünk felszámolása 
miatt a Kommunál Junk Kft.-ben meglévő 51%-os üzletrészünk értékesítése indokolt. 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(II.8.) határozata felhatalmazta a 
polgármestert a Kommunál Junk Kft. 51%-os önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítésének 
előkészítésével. 
Az önkormányzat megbízást adott Bartha Gyula igazságügyi könyv- és adószakértőnek, hogy a 
Kommunál Junk Kft 2016-2020. évi mérlegadatai alapján a gazdasági társaság piaci (üzleti) értékének 
meghatározásáról a „Könyvizsgálói szakvélemény”-t készítse el. A társaság cash flow-jának értéke 
alapján a Kommunál Junk Kft. piaci értékét 88.733,- eFt -ban állapította meg a szakértő. 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati 
rendelet tartalmazza az önkormányzati vagyon értékesítésének szabályait, a pályázati kiírások 
minimális tartalmi követelményeit. A pályázati kiírás elkészítésére megbízást adtunk dr. Dóka Zsolt 
egyéni ügyvédnek, aki az önkormányzat adatszolgáltatás alapján a pályázati dokumentációt 
összeállította, a pályázati kiírást elkészítette (az előterjesztés melléklete). 
A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra a T. Képviselő-testület 
számára. 
 
 
 

Határozati javaslat:  
 

1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kommunál Junk Kft. 51%-a önkormányzati 
üzletrész értékesítésére elkészített pályázati kiírást elfogadja. 
 

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nyílt licites 
eljárás lefolytatására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tittmann János  polgármester 
 
Dorog, 2022. február 25.        
 
 
         Dr. Tittmann János s.k. 
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