
 - 1 - 

Budakalász Város Polgármestere 
 
 

    /2014.(II.27) sz. előterjesztés 
 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 
2014. február 27-ei rendes ülésére 

 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a  Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás               

2013. évi költségvetésének módosításáról és a 2014. évi költségvetés 
elfogadásáról, valamint a projektmenedzsment kiválasztásáról  

 
 
Készítette:          Fetterné Ferenczy Beatrix - Környezetvédelmi referens 
 
 
Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István  - Városfejlesztési irodavezető 

Hegyvári János - Városfejlesztési osztályvezető  
                            Balsai Judit - Pénzügyi csoportvezető 
    
 
Ellenőrizte:  Dr. Papp Judit - aljegyző 
 
Látta:   Dr. Molnár Éva jegyző 

 
 
 
Tárgyalta:   Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbséget igényel 
    
 
 
 
 

 
 



 - 2 - 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a  Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás               

2013. évi költségvetésének módosításáról és a 2014. évi költségvetés 
elfogadásáról, valamint a projektmenedzsment kiválasztásáról  

 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 

I. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi 
költségvetésének módosításáról:  
 
A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi bevételei és 
kiadásai az alábbiak szerint módosultak: 
 
 

Megnevezés  2/2013.    
(02.27.) 

…../2014.   
(..…...) 

határozat 
Bevételek     
Működési bevételek  719 237 127 194 
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 5 853 167 9 020 482 
Pénzmaradvány   40 487 
Bevétel összesen  6 572 404 9 188 163 
      
Kiadások     
Fejlesztés 6 568 134 9 057 738 
Személyi jellegű kifizetések 1 200 1 200 
Munkaadókat terhelő járulékok 292 292 
Egyéb dologi kiadás  2 778 128 933 
Kiadás összesen  6 572 404 9 188 163 
      
 
 
(Részletesen lásd 1sz. melléklet. ) 
 
Bevételek 
 

A Társulás bevételeit a tagönkormányzatok befizetései (tagdíjak és pályázati 
önrészek) és EU-s támogatás alkotják.   

Az előirányzat módosítás az alábbi soroknál vált szükségessé: 
Kamatbevételek: Szabad pénzeszközeink lekötéséből adódó kamat bevételek 
Ajánlati biztosíték: KEOP 1.1.1. pályázat kapcsán ajánlati biztosíték fizetésére 
került sor 2013. év decemberében 
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Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: a KEOP-2.3.0 és KEOP-1.1.1 pályázat 
vonatkozásában a 2013. évben ténylegesen rendezett támogatások illetve KEOP-
1.1.1 pályázathoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt válik szükségessé az 
előirányzat módosítása. 

 
 
Kiadások 
 

A Társulás kiadásait a pályázatokkal kapcsolatos szakértői, projektmenedzsment, 
közbeszerzési és kivitelezési költségek finanszírozása, dologi kiadások alkotják. 

Az előirányzat módosítás az alábbi soroknál vált szükségessé: 
Dologi kiadás: A 2013. évben befizetett ajánlati biztosíték visszafizetése 
Fejlesztés: A KEOP 7.1.1.1 illetve a KEOP-2.3.0 pályázat vonatkozásában a 
2013. évben ténylegesen elszámolt és kifizetett összeg emelkedése, valamint a 
KEOP-1.1.1 pályázathoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt válik szükségessé az 
előirányzat módosítása. 

 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 
Társulás 2013.évi előirányzat módosítását 2014. február 18-án tartott ülésen határozattal 
jóváhagyta.  
 

 
 
II. A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

tagdíjemeléséről és a 2014. évi költségvetéséről: 
 
 
A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi 
költségvetési koncepcióját 2013. december 16-án a PEB és a Társulási Tanács is 
jóváhagyta. A 2014. évi költségvetést a Társulás pénzügyeit intéző Szurominé 
Szentmiklósi Dóra és a GFSZ Nonprofit Kft. elkészítette, melyet a Társulási Tanács 
jogosult elfogadni. 
 
A Társulás költségvetését továbbra is a két európai uniós forrásból megvalósuló KEOP 
projekt kivitelezési és pénzügyi ütemezése határozza meg. 
 
Rekultivációs pályázat, ebben Önkormányzatunk nem érdekelt.  
A kivitelezési munkálatok 2013. évben jelentős részben lezajlottak a projekt az év 
végére műszakilag 80 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolásban 65-70%-on áll.  A 
projektmenedzsment szervezet iránymutatása alapján kerültek betervezésre a még hátra 
lévő feladatok tekintetében a projekthez kapcsolódó 2014. évi bevételek és költségek. A 
projekt zárása 2014. októberében várható. 
A projekt ütemterve szerint a 2014. évre eső kiadás és bevétel bruttó 2 177 411 375 Ft. 
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Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztését célzó pályázat, melyben Önkormányzatunk 
érdekelt  
( Megvalósuló létesítmények táblázatát lásd 2. számú melléklet tartalmazza) 
 
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt keretében a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás az elmúlt évben lefolytatásra került, a 
kivitelezővel 2013. december 5-én a vállalkozói szerződés aláírásra került.  
 
A projekt pénzügyi és megvalósítási ütemtervét a kivitelező összeállította, mely alapján 
a 2014. évre eső kiadás és bevétel nettó 5 545 500 094 Ft (Koncepcióban jelzett 
összegtől eltérést mutat, mivel a kivitelező a szerződésének megfelelően az előleget 
lehívta 2013 decemberében.). Tájékoztatásképpen a 3. számú melléklet tartalmazza a 
kivitelező megvalósítási ütemtervét, mely jelenleg a mérnök jóváhagyására vár. 
 
A 2013. december 16-ai Társulási Tanácsülésen, amikor a Tanács a 2014. évi 
költségvetési koncepció jóváhagyásáról döntött,  a Pénzügyi Bizottság javasolta a tagdíj 
10Ft/fő/év-ről 15Ft/fő/év-re történő emelését. A Társulás pályázatai a kivitelezési 
szakaszba érkeztek, így a költségek is megnövekedtek, ezért van szükség a tagdíjak 
emelésére. 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 
tagdíj 10Ft/fő/év-ről 15Ft/fő/év-re történő emelését  2014. február 18-án tartott ülésen  a 
jóváhagyta.  
(A 4. számú melléklet tartalmazza a KSH honlapján a KEKKH által közölt friss állandó 
lakosságszámokkal és a 15/fő/év megnövekedett díjjal számolt tervezett tagdíjakat.) 
A 2014. évi költségvetésben a tagdíjakból származó bevétel összegét már a 15 Ft /fő/év 
megnövekedett díjjal tervezték.    Önkormányzatunk költségvetési tervezetében 
rendelkezésre áll a megnövekedett tagdíj fedezete.          
                                                                                                                                                                                                                
 
A Társulás 2014. évi bevételeit, melynek fő összeg 7 745 187 eFt, az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

• a tagönkormányzatok befizetései (tagdíjak és pályázati önrészek) és  

• EU-s támogatások,  

• valamint a KEOP-1.1.1 „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
rendszer” című projekt esetében 1650/2012. (XII.19.) Kormány határozata 
alapján a fennmaradó önerőnek Magyarország központi költségvetéséből történő 
finanszírozása. 

A Társulás 2014. évi kiadásait, melynek fő összege 7 745 187 eFt az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

• a rekultivációs és a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázattal 
kapcsolatos kivitelezési munkák finanszírozása,  



 - 5 - 

• HG rendszer fejlesztéssel kapcsolatos kivitelezési munkák finanszírozása, 

• a Társulás pénzügyeit végző személy személyi juttatása, járulékai,  

• egyéb dologi kiadások és  

• a GFSZ Nonprofit Kft-nek kifizetendő adminisztrációs költség teszi ki. 

 
A korábbi évekhez hasonlóan a GFSZ Nonprofit Kft. csak térítés ellenében tudja a 
Társulás adminisztratív ügyeit ellátni, a projekteket koordinálni, melynek megbízási díja 
bruttó 5500 000 Ft. 
 
A pénzmaradvány nagysága a 2013.évi beszámolóban válik ismertté. Felhasználásáról 
is akkor tud a Társulás dönteni. 
 
( részletesen lásd 5sz. melléklet. ) 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 
Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetését  
2014. február 18-án tartott ülésen  jóváhagyta.  
 
 
 
 
 
Tervezett bevételek:  
 
tagdíjak, támogatási szerződések alapján lehívható összegek: 
 
 lehívható támogatás (Ezer 

Ft) 
  (Ezer Ft ) bevételek összesen 

(Ezer Ft ) 
KEOP 2.3.0 
(rekultivációk 
kivitelezése ): 

 
 

2 177 411 
(100 % támogatás) 

pályázó 
önkormányzatok 
által biztosítandó 

önrész 
3 062 2 180 473  

KEOP 1.1.1  
(HG fejlesztés esetén) 

4 949 473 
 

1650/2012. 
(XII.19.)Korm. 

határozat alapján 
445 922 

 5 395 395 
KEOP 1.1.1. HG 
fejlesztés 
ÁFA megtérülés 

  

150 105 
Tagdíjak:   6 492 
Maradvány   12 722 
Összesen:   7 745 187 
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Tervezett kiadások: 
 
KEOP 2.3.0. fejlesztés végrehajtására kötendő szerződések alapján:  2 180 473 EFt, 
KEOP 1.1.1 HG rendszer fejlesztés                  5 545 500 EFt 
Titkársági és egyéb adminisztrációs feladatok költségei  
(GFSZ, pénzügyi ügyintéző):              9 214 EFt 
Társulás 100% tulajdonú cégének létrehozása                      10 000 EFt  
            

       ÖSSZESEN:    7 745 187 EFt 
 
 
Bevételek: Kiadások: 
ÖSSZESEN: 7 745 187 EFt ÖSSZESEN: 7 745 187 EFt 
 
 
III.  „Megbízási szerződés a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási 

Program” tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projekt 
megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátására műszaki, pénzügyi területen” tárgyú szerződés elfogadásáról 

 
A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által a 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt keretében a 
projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra került.  
 
A közbeszerzési eljárás legfőbb elemei: 
1. A közbeszerzési eljárás megindítása: A Társulás a közbeszerzési eljárás 

megindítására ajánlattételi felhívást küldött az alábbi gazdasági szereplőknek: 
• TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 

(Capital Square Irodaház) 3. emelet) 
• Uniós Projekt Fejlesztő Kft. (1067 Budapest, Podmaniczky út 27. fszt. 3.) 
• VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús utca 7.) 

2. Az ajánlatok bontásának időpontja, helye: 2014. január 15., 11:00 óra, Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) 

3. Beérkezett ajánlatok: összesen 3 db, az alábbiak szerint: 
a) Ajánlattevő neve: TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 

Budapest, Váci út 76. 3. emelet) 
• Egyösszegű ajánlati ár (nettó összeg, Ft): nettó 24.300.000,- Ft, azaz nettó 

huszonnégymillió-háromszázezer forint 
b) Ajánlattevő neve: VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús utca 7.) 

• Egyösszegű ajánlati ár (nettó összeg, Ft): nettó 24.800.000,- Ft, azaz nettó 
huszonnégymillió-nyolcszázezer forint 

c) Ajánlattevő neve: Uniós Projekt Fejlesztő Kft. (1067 Budapest, Podmaniczky út 
27. fszt.) 

• Egyösszegű ajánlati ár (nettó összeg, Ft): nettó 24.600.000,- Ft, azaz nettó 
huszonnégymillió-hatszázezer forint 
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4. Bíráló bizottsági ülés időpontja: 2014. február 4., 11:00 óra volt. 
5. Bíráló bizottság javaslata: 

• a Társulás a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, 
Váci út 76. 3. emelet) ajánlatát a fenti indokok alapján nyilvánítsa érvényessé; 
továbbá  

• a Társulás a VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús utca 7.) ajánlatát 
a fenti indokok alapján nyilvánítsa érvényessé; továbbá  

• a Társulás az Uniós Projekt Fejlesztő Kft. (1067 Budapest, Podmaniczky út 27. 
fszt. 3.) ajánlatát a fenti indokok alapján nyilvánítsa érvényessé; továbbá  

• a Társulás a nyertes ajánlattevőként a TRENECON COWI Tanácsadó és 
Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet) ajánlattevőt (nettó 
24.300.000,- Ft, azaz nettó huszonnégymillió-háromszázezer forint ajánlati árú 
ajánlattal) hirdesse ki tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő részére az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
Kbt. 71. §-ának (2) bekezdésében meghatározott – a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása – értékelési szempont szerint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette; továbbá 

• a Társulás a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé. 
 
A nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötéséhez szükséges a Társulási Tanács 
jóváhagyása, amelyről a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás 
szükséges. A 2004. június 29-én kelt Társulási Megállapodás VIII/1. 5) pontja szerint a 
Társulási Tanács minősített többségű szavazata szükséges a projekt végrehajtásához 
szükséges szerződések, megállapodások elfogadásához. 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 
2014. február 18-án tartott ülésen  a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította 
és  a projekt végrehajtásához szükséges, „Megbízási szerződés a „Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladék-gazdálkodási Program” tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 
számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátására műszaki, pénzügyi területen” tárgyú szerződést elfogadta. Valamint 
felhatalmazta a Társulási Tanács Elnökét, hogy a nyertes TRENECON COWI 
Tanácsadó és Tervező Kft -vel szerződést megkösse.  24.300.000,- Ft, azaz nettó 
huszonnégymillió-háromszázezer forint összegben.  
. 
 
 
Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  
 
 

Határozati javaslat: 
 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a  Duna 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi költségvetésének 
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módosításáról, a 2014. évi költségvetés elfogadásáról, és a „Megbízási szerződés a 
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program” tárgyú KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátására műszaki, pénzügyi területen” tárgyú szerződés 
elfogadásáról szóló tájékoztatót.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 
Budakalász, 2014. február 19.  
 
 
 

Rogán László polgármester 


