
 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
8200 Veszprém, Házgyári út 1. tel/fax:+36(88)400-504      email:info@tep.hu     www.tep.hu 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó  

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 

társulási cél megvalósulásáról 

A Társulás 2020. évi tevékenységét hagyományosan az alábbi fő feladatok köré 

lehet csoportosítani. 

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 

azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése 

(KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az 
Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító 

számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett 
eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása. 

II. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-
lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) 

(KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú) projekt 
fenntartási időszak. 

III.  „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az 
északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

(KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú) projekt 
megvalósítása. 

IV. Társulás működése, gazdálkodása 
 

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító 
számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-
2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatoni 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

(KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító számú) projekt keretében 
korábban megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök 

üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása. 

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2020. 

évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2017. januárban kiadott 
és azt követően többször módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben 

foglaltaknak megfelelően folyik. 

http://www.tep.hu/
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A projektekben beszerzett eszközöket, megvalósított létesítményeket Üzemeltető 
a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekben foglaltak szerint, a 

projektcéloknak megfelelően használja. 

A 2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 
2018-ban lejárt. A Záró Projektfenntartási Jelentést az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
programokért Felelős Helyettes Államtitkárság korábban jóváhagyta, a 

beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban további köztelezettségünk nem 
állt fenn. 

A KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 

2018-ban lejárt. Mivel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés teljesítése 
kapcsán benyújtott Záró Projekt Fenntartási Jelentést az Irányító Hatóság 

korábban elfogadta, így a beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban 
további köztelezettségünk nem állt fenn. 

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt esedékes, negyedik fenntartási 
jelentését a Társulás benyújtotta, a jelentés a Támogató nevében eljáró Irányító 
Hatóság általi elfogadása folyamatban van. 

A királyszentistváni központi telep üzemeltetésével kapcsolatos 
történések 

Amint arról a 2018. és 2019. évről készített beszámolóban tájékoztatást adtunk 
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás tulajdonát képező, az ÉBH Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Rendszer központi telephelyeként működő 

Királyszentistváni telep működésével kapcsolatosan lakossági panaszok, 
bejelentések, önkormányzati megkeresések következtében több alkalommal 
különböző szintű egyeztetések zajlottak. Az egyeztetések eredményeként az 

üzemeltető ÉBH Nonprofit Kft-t a telep üzemeltetését a beszámolási időszakban 
is a Társulási Tanács és a környezetvédelmi hatóság hozzájárulásával a 

környezeti hatás csökkentése érdekében végrehajtott technológiai módosításokat 
tartalmazó üzem szerint végezte, miszerint: 

• Királyszentistvánra csak Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi 

gyűjtőkörzetből, közvetlen ráhordással érkezik lakossági kommunális 
hulladék 

• Az ajkai, a pápai és tapolcai gyűjtőkörzet hulladéka nem kerül 
Királyszentistvánra, az itt begyűjtött hulladékot más hulladékkezelő 
létesítménybe szállítja az üzemeltető 

• A királyszentistváni mechanikai kezelés során leválasztott biológiai frakció 
további kezelés nélkül átszállításra kerül más hulladékkezelő telepre. 

A környezetvédelmi hatóság által az egységes környezethasználati engedély 
alapján végzett tevékenység vonatkozásában elrendelt környezetvédelmi 
felülvizsgálat lezárult. A felülvizsgálat eredményeként módosított egységes 

környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási 
szerződés módosításának előkészítését a Társulás megkezdte. 

A királyszentistváni telepen a szaghatás megelőzésére tett korábbi 
intézkedéseket üzemeltető fenntartotta: 

• folyamatos depóniatakarás 

• permetezés (ködpára képzés) a szagmolekulák megkötése érdekében 
• depóniagáz ártalmatlanítására kísérleti jelleggel kiépített mobil fáklyázó 

rendszer üzemeltetése, tovább telepítése 
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• csurgalékvíz átadása a szomszédos szennyvíztisztítónak a kiépített 
hálózaton keresztül, a depónia testre való visszalocsolás mellőzése 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a  Megújulás - Pelso Régió Egészséges 
Környezetéért Egyesület kezdeményezése, a királyszentistváni központi telep, 
jövőbeni részben vagy egészben való kiváltási lehetőségeinek vizsgálata ügyben 

a kialakult járványhelyzet miatt az NHKV illetékes igazgatójával február végén 
lefolytatott egyeztetésen és szakértővel való kapcsolatfelvételen túl egyéb 

esemény nem történt. 

A beszámolási időszakban szaghatás jelzések minimális számban voltak, az 
RDF/SRF (másodlagos tüzelőanyag) elszállítása a telepről folyamatos, így 

nagyobb mennyiségű, felhalmozott, elszállítandó termék általában nincs a 
telephelyen. 

Továbbra is szükségesnek tartjuk azokat a fejlesztéseket, amiket a 
királyszentistváni telepen a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú 

projekt kertében tervezünk megvalósítani: 
• fogadócsarnok növelés (építés) 
• fogadó-és a mechanikai kezelő csarnokban (szagmegkötő céllal) ködösítő 

rendszer kiépítése 
• mechanikai csarnok légtechnika (elszívó rendszer) kiépítése 

• technológiai gépek beszerzése (mobil előaprító és utóaprító) 
• mobil betonelemek beszerzése (bálatárolón boxok kialakításához) 

A korábbi intézkedések fenntartásával és a szükséges fejlesztések 
megvalósulásával a telep működésének környező településeken élő lakosokat 

zavaró hatásai minimalizálhatók. 

II. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-
lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt fenntartási időszak. 

A projekt 4. számú fenntartási jelentését az Önkormányzatok által szolgáltatott 
adatok alapján elkészítettük és az Irányító Hatóságnak megküldtük. Az IH a 

projektfenntartási jelentést 2020. április 28-án elfogadta. 
A fenntartási időszak záró időpontja: 2021. április 15. 

Egyéb: 

2020-ban a környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésében közreműködött a 
Társulás. 

III. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az 
északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-
3.2.1-15-2017-00014) azonosítószámú projekt megvalósítása 

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Az 

előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a 
települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra a 1084/2016.(II.29.) 

Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített 
Kedvezményezettként a Társulás 2017.02.21-én támogatási kérelmet nyújtott 
be, amelyet a Támogató 2017.03.10-én kelt támogató döntésével támogatásban 

részesített. A Támogatási Szerződés 2017.03.22-én lépett hatályba. A 
Támogatási Szerződés többszöri módosítására volt szükség. Az 1.sz. módosítás a 

https://www.facebook.com/Megujulasegyesulet/
https://www.facebook.com/Megujulasegyesulet/
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támogatási intenzitást 6 tizedes jegyig megjelenítő költségtáblát tartalmazza. A 
2.sz. módosításban a projekt fizikai befejezésének határideje változott 2018. 

december 1-ről 2019. december 1-re.  

A projekt keretében építési feladatra kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a 
legalacsonyabb egyösszegű árajánlatot adó (2.751.800.214,- Ft) Mészáros és 

Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
amellyel a  „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése az Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös 
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt tervezési és 

kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint” nevű szerződés aláírása és pénzügyi ellenjegyzése 2020. január 24-én 

megtörtént. 
Mivel az ajánlott összeg magasabb a Támogatási szerződésben biztosított 

összegtől összköltség emelési kérelem benyújtása vált szükségessé. 
Az összköltség növelésről szóló döntést követően a Támogatási Szerződés 
módosítása történt meg, amelynek során a projekt fizikai befejezésének 

tervezett időpontja is módosult 2022.05.31-re, mivel a kivitelezési szerződésben 
meghatározott teljesítési időtartam 24 hónap. 

A Projektre megítélt támogatás összege 3.321.465.885 Ft-ra növekedett. 
A közbeszerzési eljárás feltételes eljárásként került lefolytatásra, amely a 
szerződés hatálybalépését feltételhez köti. 

A szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által 
aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely 

napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés 
módosítás megkötésre kerül és így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet 
felhasználhatóvá válik. 

A szerződés 2020.05.28-án hatályba lépett. 

A tervezés és a kivitelezés előkészítése a beszámolási időszakban megkezdődött.  

A projekt hatályos Támogatási Szerződése az alábbi költség adatokat 
tartalmazza: 

Projekt elszámolható költsége 3.691.962.848 Ft. 

A projekt támogatási intenzitása 89,964770 % 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 3.321.465.885 Ft. 

Saját forrás szükséglet (10,035230%) 370.496.963 Ft. 

Egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 370.496.963 Ft. 

A támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA 24.682.456 Ft. 

Projekt teljes költsége 3.716.645.304 Ft. 

A saját forrás finanszírozása a kormányhatározat szerint egyéb kiegészítő 
támogatás terhére történik. 

A támogatás igénylés és a projekt lebonyolítása az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. (NFP)-vel közösen, konzorciumi formában történik. 

Mivel az NFP Áfa visszaigénylési joggal nem rendelkezik az NFP által kötendő 
szerződésekhez kapcsolódó Áfa más forrásból lesz finanszírozva, így a projektben 
el nem számolható költségként került a költségtáblába. 

A Projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint 
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konzorciumvezető és a projekt végső kedvezményezettje a Társulás konzorciumi 
együttműködési megállapodást kötött. 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti tevékenységeket és a 
hozzá kapcsolt költség adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Támogatott 
Költség elem Finanszírozási mód 

Nettó egységár 
(Ft) 

Támogatási összeg 
(Ft) 

ÉHÖT Építés Szállítói finanszírozás 2 751 800 214 2 475 650 733 

ÉHÖT Eszközbeszerzés Utófinanszírozás 701 861 500 631 428 084 

ÉHÖT Szemléletformálás Szállítói finanszírozás 100 000 000 89 964 770 

ÉHÖT PR költség Szállítói finanszírozás 14 100 000 12 685 033 

NFP Általános rezsi költség Utófinanszírozás 25 105 347 22 585 968 

NFP Projektelőkészítés Utófinanszírozás 38 675 000 34 793 875 

NFP Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 0 0 

NFP Projekt menedzsment Utófinanszírozás 40 980 787 36 868 271 

NFP Mérnöki feladatok Utófinanszírozás 11 540 000 10 381 934 

NFP Műszaki szakértő Utófinanszírozás 7 900 000 7 107 217   

Összesen: 3 691 962 848 3 321 465 885 

A Társulás utófinanszírozottként feltüntetett tétele vonatkozásában a kifizetés a 
Társulás Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára folyósított előlegből történik. 

Az NHKV Zrt. által jóvágyott, a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányban 

rögzített műszaki tartalom az alábbi: 

Eszközbeszerzés címszó alatt konténerek; hulladékgyűjtő edények; hulladék 

gyűjtő és szállító járművek kerülnek beszerzésre. 

Építés címszó alatt  

• Egyes gyűjtőkörzetekben hulladékudvarok megépítése, 

• Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóüzemekben az elkülönítetten 
gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás 

kiépítése.  
• Tapolcán (Zalahaláp) manipulációs tér kiépítése, ahol az üveg hulladék 

átrakása történik. 

• A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a 
manipulációs tér és tárolótér bővítése. 

• A veszprémi kéziválogató technológia korszerűsítése gépesített rendszerre 
történő fejlesztéssel. 

• A királyszentistváni központi telepen a vegyesen gyűjtött hulladéknak 
válogató technológia fejlesztése. 

 

A királyszentistváni telep körüli bizonytalanságok miatt a KEHOP-3.2.1-15-2017-
00014 azonosítószámú projekt kertében a telepre eredetileg tervezett fejlesztés 

kikerült a projektből. A környezeti hatások megelőzése, minimalizálása és az 
üzembiztonság növelése érdekében tervezett beruházások műszaki tartalmát az 
NHKV Zrt. előzetesen jóváhagyta. Az NFP által felterjesztett, előzetesen 

jóváhagyott műszaki tartalom ellen az Irányító Hatóság sem emelt kifogást. A 
megvalósításához szükséges forrás biztosításához a projekt Megvalósíthatósági 

Tanulmányának módosítása szükséges, ehhez a vonatkozó kormányrendelet 
szerinti kérelem előkészítése megkezdődött. 
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A projekt keretében a Társulás által megkötött korábbi szerződések és 
teljesítésük 

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására nettó 
14.100.000 Ft. megbízási díjat tartalmazó megbízási szerződés a Medius Első 
Győri Közvéleménykutató Bt-vel 2017. november 02-án aláírásra került. 

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása feladatban 52 %-
os teljesítés mellett az első kifizetés megtörtént. 

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére 
kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, nyertes ajánlattevőként a Seres 
Gépipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1.) szerzett szállítási 

jogosultságot. Az Adás-vételi szerződést a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft-
vel 2018. május 23-án írtuk alá. A gyűjtő- és szállítójárművek leszállítása és 

műszaki átadása három ütemben 2018. december 6-val bezárólag megtörtént. A 
kiállított résszámlák nettó értékét (támogatási és önrész) a Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlán lévő, korábban igényelt előlegből, az Áfa 
tartalmát pedig az OTP-nél vezetett számláról a fizetési határidőre kifizettük. 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, mint Irányító Hatóság a benyújtott időközi kifizetési igényléseket 
és a beszerzett eszközök projektcéloknak megfelelő használatát jóváhagyta. 

A projektben a Társulás nevében lefolytatandó további közbeszerzések 
jelenlegi állása 

A projekt egyéb közbeszerzési eljárásai nem indultak meg, így a gyűjtőedények, 

hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás, az egyéb eszköz 
beszerzési eljárás, valamint a szemléletformálás feladat ellátásra irányuló eljárás 

megindítása a Megvalósíthatósági Tanulmány fent említett módosítása után 
várható. 

A projekt keretében a Társulás által kötött szerződések Áfa tartalmának átmeneti 

finanszírozását a Társulásnak kell biztosítania. 

IV. Társulás működése, gazdálkodása 

A Társulási Megállapodás módosításának előkészítése 

A Társulási Megállapodás felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a hatályos 
Társulási Megállapodás több pontja, különösen a jelenlegi képviseleti rendszer 

nem felel meg maradéktalanul a jogszabály (Mötv) előírásainak. Az ügyben több 
egyeztetést folytattunk. Mivel a hatályos jogszabálynak megfelelően kialakítandó 

képviseleti rend koncepcionálisan eltér a Társulás megalakulásakor, 2005-ben 
elfogadott képviseleti rendtől, arra jutottunk, hogy nem célszerű a társulási 
megállapodás módosítása, célszerűbb egy egységes szerkezetű új Társulási 

Megállapodás előkészítése.  
 

A Társulási Tanács 2020. február 28-i ülésén hozott határozattal jóváhagyja, 
hogy egy, a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazó új 
Társulási Megállapodás tervezet kerüljön a Társulási Tanács ülésére egységes 

szerkezetű javaslatként előterjesztésre. 
 

A Társulás megalakulásakor, 2005-ben az önkormányzatok un. térségi 
képviseleti rendszert hoztak létre, amelyben 5 térség (Veszprém, Ajka, Pápa, 
Tapolca és Balatonfüred) egy-egy térségi képviselővel vesz részt, akiket a 

kialakult gyakorlat szerint önkormányzati ciklusonként az öt város képviselő-
testülete/közgyűlése delegál. Az Mötv. 94. §-a kimondja, hogy a társulási 
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tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják. A jelenlegi gyakorlat szerint a térségi képviseleti rendszerben 153 

tagönkormányzat formailag nem delegál tagot a társulási tanácsába. A jogszerű 
gyakorlat az lenne, ha minden önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése 
delegál tagot a társulási tanácsba. A Társulási Tanács álláspontja szerint a 

Társulás működésének megőrzése a fenti szabályok betartása mellett úgy 
biztosítható, ha több önkormányzat delegálhat azonos tagot a társulási tanácsba, 

ezzel megteremtődik a lehetősége annak, hogy a jelenlegi gyakorlathoz hasonló, 
a tanács munkájának operativitását biztosító létszámú és összetételű társulási 
tanács jöjjön létre. 

A másik lényeges kérdés a Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos 
költségekhez való hozzájárulás. A kialakult gyakorlat szerint a társulás 

működésével kapcsolatos költségeket a hulladékgazdálkodási rendszer indulása 
óta a közszolgáltató által az üzemeltetésre átadott vagyonelemek után fizetett 

bérleti díjból fedeztük. 

Az Mötv 90. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a társulás működési 
költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a 

társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában 
hozzájárulnak. 

A megállapodás tervezet előkészítése során felülvizsgáltuk a Társulás működési 

költségei lehetséges forrásainak a jelenlegi, kizárólag a bérleti díjra történő 

alapozását is, ezért a tanács elé terjesztett Társulási Megállapodás tervezet, 

megfelelve a jogszabályi rendelkezésnek tartalmazta a társulás fenntartásával, 

működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértékét és teljesítésének módját. 

A tavaszi rendkívüli jogrend miatt az előterjesztést a Társulási Tanács októberi 
ülésére tudtuk előterjeszteni. A tanácsülésen a tanács tagjai a képviseleti 

rendszer átalakításával egyetértettek, azonban a működési költségekhez való 
hozzájárulást ellentétesnek találták a Társulás megalakításakor megfogalmazott 

elvekkel. A Társulási Tanács a tervezetről nem szavazott, így annak átdolgozás 
utáni ismételt előterjesztése vált szükségessé. Az átdolgozott tervezet szerint A 

Tagok a Társulás működési költségeihez való hozzájárulásra nem kötelezettek.  A 

Társulás működési költségeinek fedezete elsősorban a vagyonelemek 
használatáért, közszolgáltató által fizetett bérleti díj. A módosított tervezet 

előterjesztésére az ismételten bevezetett rendkívüli jogrend miatt 2020-ban nem 
került sor. 

Bérleti díj 2020. évi mértékének megállapítása 

Ismert okokból 2011-től napjainkig a Társulási Tanács az üzemeltetésre átadott 
létesítményekért/eszközökért évről-évre olyan mértékű bérleti díjat állapított 

meg, amelyben az elszámolt értékcsökkenés töredéke volt a pótlási alap 
képzésre fordítható összeg. Ezen gyakorlat folytatásával − azon túl, hogy a 
Társulásnak folyamatos vagyonvesztése keletkezik − fennáll a veszélye annak, 

hogy a Társulásnak nem lesz forrása a szükségszerű eszközpótlásokra. 

A Társulás Ellenőrző Bizottsága a 4/2018 (05.22.) EB határozatában felkérte a 

Társulási Tanács tagjait, hogy a bérleti díj megállapítása során törekedjenek 
olyan döntések meghozatalára, ami a Társulás veszteséges gazdálkodásának 
megszűnését eredményezi. 



 

 

 

8 

Korábban az ÉBH Nonprofit Kft.  díjfelülvizsgálati kérelme ügyében az NHKV Zrt. 
a szolgáltatásidíj korrekció megállapítása során elismerte a Társulás által átadott 

eszközökért fizetendő bérleti díjat a közszolgáltatás közvetlen költségeként. 

Azonban a díjfelülvizsgálat eredményének ismeretében sem volt garancia arra, 
hogy 2020-ra vonatkozóan egy jelentősen megemelt mértékű bérleti díjat az 

Üzemeltető a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül meg tudjon 
fizetni. 

Mindezeket figyelembe véve a Társulási Tanács szándéka olyan mértékű bérleti 
díj megállapítása volt, amely a szükséges mértékű pótlási alapképzéshez 
fedezetet nyújt és az Üzemeltető a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése 

nélkül meg tud fizetni. 

Tekintettel a fentiekre Társulás Tanácsa a Közszolgáltatási Szerződés szerint a 

Közszolgáltató által, az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő 2020. évre 
vonatkozó bérleti díjat nettó 538.320.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 683.666.400,- 

Ft értékben állapította meg. 

A 2019. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának 
elfogadása 

A Társulás 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját előbb a Társulás 
Ellenőrző Bizottsága 2020. július 28-i ülésén tárgyalta és a 3/2020 (07.28.) 

Ellenőrző Bizottsági Határozattal az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, 
majd a Társulás Tanácsa a 19/2020.(VII.29.) ÉBRSZHK-TT határozattal 
elfogadta. 

A Társulás pénzügyi helyzete 2020. évben 

A 2020. évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető 

az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent 
említettek figyelembevételével 2018. évre megállapított bérleti díjból még 
fennálló bruttó 45.405.822,-Ft-ot és a 2019. évre megállapított bruttó 

556.666.400,-Ft bérleti díjkövetelésből 18.331.178,-Ft-ot, valamint a 2020. évre 
megállapított bérleti díj áfa tartalmát, 145.346.400,-Ft-ot a 2020. év folyamán 

megfizetett. Így a Társulás ÉBH Nonprofit Kft felé fennálló követelése a 2019. 
évre megállapított, 2019. október 31-ig esedékes bérleti díjból bruttó 
538.335.222,- Ft és a 2020. évre megállapított, 2020. október 31-ig esedékes 

nettó összeg, 538.320.000,- Ft bérleti díj, mindösszesen 1.076.655.222,-Ft. 

2020. évben megfizetett bérleti díjból a Társulás rendezni tudta kötelezettségeit, 

a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból 
eredő évi kompenzációs kötelezettségét 2020. évig teljesítette. 

A Társulási Tanács 2020. évben háromszor ülésezett, további két esetben pedig 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében polgármestereknek 

adott felhatalmazás alapján, analógiát alkalmazva a Társulási Tanács 
hatáskörébe tartozó döntéseket a Társulási Tanács Elnöke hozta meg. 
 

A Tiszta Európa Kft megszüntetése 

A korábban projektmenedzsmenti feladatok ellátására létrehozott, a Társulás 

100% -os tulajdonában álló Tiszta Európa Kft. tényleges tevékenységet 2016. 
április 1-től nem végez, mivel lezárultak a projektek, amelyekben 
projektmenedzseri feladatokat látott el.  

A feladatok megszűnését követően a tulajdonos a hulladékgazdálkodási rendszer 
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végleges kialakításáig nem kívánt döntést hozni a Kft. tovább működéséről, vagy 
megszüntetéséről. A hulladékgazdálkodási feladatokat érintő változó szabályozás 

miatt célszerűnek tűnt a Kft-t megtartani tevékenység nélküli társaságként. 

2020. év elejére valószínűsíthetővé vált, hogy ebben a szervezeti formában a 
Kft. további működésére nem lesz szükség, feladat nélküli megtartása 

gazdaságtalan.  

A fentiek miatt a Társulási Tanács a Tiszta Európa Kft. végelszámolással való 

megszüntetéséről döntött. A végelszámolási eljárás lefolytatását követően a 
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, a cég megszűnésére tekintettel 2020. 
szeptember 9. hatállyal elrendelte a Tiszta Európa Kft cégjegyzékből való 

törlését. A cég fennmaradó vagyonát a vagyonfelosztási javaslat szerint a 
Társulás számlájára átutalták. 

 

Veszprém, 2020. december 30. 

 
 

Bázsa Botond s.k. 
elnök 

 


