
ELŐTERJESZTÉS
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31-én tartott 

ülésének 2. napirendi pontjához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A GYŐRSZOL Zrt.  megkereste  önkormányzatunkat  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási 
Rendszer  megvalósulása  során  a  településre  eső  pályázati  önrész  biztosítására  felvett  hitel 
visszafizetésével  kapcsolatosan,  és  kérte  a  képviselő-testület  nyilatkozatát  az  önrész 
vonatkozásában.

A hulladékgazdálkodási  rendszer  megvalósításához valamennyi  érintett  önkormányzat  az  alapító 
okiratban megjelölt lakosságszám arányában megállapított önrészt vállalt.

Ez Pannonhalma vonatkozásában: nettó 21.840.062 Ft volt. (Bruttó: 27. 300.000 Ft) 

Ezen felül felvételre került mintegy 1,6 Mrd forintos hitel is a projekt megvalósításához, amellyel 
azonban senki sem számolt.  A hitel  felvételéhez a hulladékgazdálkodási rendszerben részt  vevő 
önkormányzatok testületi döntéssel nem járultak hozzá és nem is ismerik el annak jogosságát, hogy 
ezt bármilyen módon is rájuk terheljék. Ez a hitel Pannonhalma városának további nettó 25.622.000 
Ft-t kiadást jelentene. 

A folyamatos egyeztetések és tárgyalások eredményeként a GYŐRSZOL Zrt. engedett a nyomásnak 
és azzal kéréssel fordult az érintett önkormányzatokhoz, hogy alakítsák ki álláspontjukat a további 
tárgyalások érdekében. 

Az alapító okiratban vállalt tényleges önrész nem vitatható, ugyanakkor annak kifizetése is nagy 
terhet ró önkormányzatunkra. Egyösszegű visszafizetés esetén a kamatterheket, amelynek összege 
esetünkben nettó 9,7 MFt. megspórolhatná ugyan az önkormányzat, de ennek reális esélyét nem 
látom  a  jellegi  pénzügyi  helyzetünk  ismeretében.  Hosszú  távú  hitelkonstrukcióban  sem  lenne 
érdemes gondolkodni ennél a kötelezettségnél, mert a jövő évben jelentkező városrehabilitációs és 
iskola felújítási projektek együttes önereje 100 MFt. amely csak hitel formájában kezelhető. 

A GYŐRSZOL Zrt.  meggondolásra  javasolja  a  képviselő  testületeknek,  hogy  az  önerő  teljes 
egészét, vagy annak egy részét terheljék rá a lakosságra és a közszolgáltatási díjban jelenjen meg ez 
a tétel.  Természetesen ebben az esetben is meg kell határozni az összeget, annak ütemezését és 
időtartamát. Erre a konstrukcióra vonatkozóan a GYŐRSZOL Zrt. egy számszerűsített javaslatot 
dolgoz  ki  május  27-ig,  melyet  a  megküldést  követően  e-mail-en  kiküldünk  valamennyi 
képviselőnek.



A jelenlegi pénzügyi helyzetet és a folyamatban lévő fejlesztéseinket áttekintve célszerű lenne ezt a 
kötelezettséget a mindenkori költségvetés keretei között kezelni. Ennek egy módja lehetne az, ha a 
21.840.062 Ft-os önrészünket nettó formában, névértéken,  kamatterhek nélkül 10 éves futamidő 
keretében  teljesítené  önkormányzatunk.  Így  évente  2.730.000  Ft-os  törlesztő  részlettel 
számolhatnánk, amely minden évben a futamidő végéig tervezetten bekerülne költségvetésünkbe. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  alakítsa  ki  álláspontját  a  napirendi  ponttal 
kapcsolatosan.

Pannonhalma, 2011. május 24.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


