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Tárgy:  Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács 2018 februári üléséről 
 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2018 február 26.-án ülést tartott 
a Tatabányai Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  
Az ülésen az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra: 
1./ A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2018. évi üzleti terve 
 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. elkészítette a 2018. évre szóló üzleti tervét. Ezen üzleti terv 
adataival összhangban kell a Társulás 2018. évi költségvetését elkészíteni. 
A tervezet szerint a Társaság 2018.03.31-ig élő szerződés alapján, mint Működtető adja bérbe a 
létesítményeket és végzi a tevékenységet a Társulás megbízása szerint. 
A tervezet szerint 2018.04.01-től a Társulás közvetlenül adja bérbe a létesítményeket az 
üzemeltetőnek. A jelenlegi üzemeltetési szerződés megszűnése után megfontolandó megkezdeni a 
ZJH Kft. végelszámolását, mely hosszabb időt vesz igénybe. Ennek várható befejezése 2018.12.31. 
lenne. A végelszámolásról majd az új üzemeltetési szerződés hatályba lépése után dolgoznak ki 
javaslatot a Társulás részére. 

A bicskei mechanikai előkezelő létesítmény (Bicske) kormány határozat szerinti állami tulajdonba 
vételének időpontja.Ez a tervezet szerint: 2018.07.01. 
A ZJH-nak eddig viselnie kell a fenntartás költségeit (vagyonvédelem, biztosítás, közmű díjak). Ennek 
költsége 8 400 eFt. A Társulás által fizetendő megbízási díj: 34 596 eFt. 
Ha Bicske állami átvétele 2018.07.01-én nem történne meg, akkor további többletköltségek 
merülnek fel. Az NHKV-nél tartott 2017.12.17-i egyeztetésen 2018. márciusa hangzott el az állami 
tulajdonba vétel várható idejére, ugyanakkor ez elhúzódhat. 
 
Az üzleti terv az alábbi költségeket tartalmazza: 

• az üzemeltetés műszaki, jogi, környezetvédelmi ellenőrzésével, összefüggő szakértői 
költségeket, 

• a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (VHP) kapcsán felmerülő, Társulás által elvárt 
szakmai, jogi, közbeszerzési „projektmenedzseri” tevékenységek költségeit, 

• a Társaság alapvető működési költségeit (könyvelés, adminisztráció, könyvvizsgálat, 

bérek, szolgáltatások, anyagok, amortizáció, adók, járulékok stb.) 

• A bicskei Mechanikai Hulladékkezelő „fenntartását” 2018.06.30-ig 

2./ A Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása 
 

Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási és bevételi oldalt 6.331.693.544,- forinttal kell 
csökkenteni, melynek fő oka, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-0003 pályázat 2017 évben is csak részben 
valósult meg. A tervezett 5.727.006.536,-Ft-al szemben mind a kiadási mind a bevételi oldalon 
29.922.138,-Ft teljesült.  
Egyéb főbb csoporton belüli előirányzat átkönyvelések szükségesek, azonban ezek az előirányzat 
növekedésével, illetve csökkenésével nem járnak. 

A változtatások után a Társulás: 
2017. évi bevételeinek fő összege: 275.116.024 Ft 
2017. évi kiadásainak fő összege: 275.116.014 Ft. 

 
3./ A Társulás 2018. évi költségvetése 



 
A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetése három nagy részből 
tevődik össze: 

1. A Társulás adminisztratív működéséből 
2. A KEHOP projekt végrehajtása miatt megjelenő tételekből 
3. A tatabányai hulladéklerakó üzemeltetéséből 

 

A Társulás 2018. évi bevételeinek összege 6.503.093.956 Ft., 2018. évi kiadásainak összege 
6.503.093.956 Ft. 
 
A 2017. évi pénzmaradvány összege 126 615 795.- Ft, amelyből 31 158 472.- Ft az az elkülönített 
pénzösszeg, amely a 2016. évi rekultivációs és utógondozási céltartalékra, valamint a pótlásra nyújt 
fedezetet, míg a fennmaradó 95 457 323.- Ft a kötelezően megképzendő rekultivációs, 
utógondozási céltartalékra, és a pótlási fedezetre, valamint a Vértesalja projekt beruházása során 
beszerzésre kerülő eszközök és az egyéb ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. 

 
A Társulásnak jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége. 

 
4./ Tanácskozási jog biztosítása a T-SZOL Zrt. részére 
 

A T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben 
(továbbiakban: Társaság)jelenleg 27%-os mértékű üzletrésszel rendelkezett, melyből - Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 165/2017. (VII.27.) számú határozata alapján - 1% 
üzletrészt a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak (továbbiakban: Társulás), 

további 1% üzletrészt 18 társulási tagönkormányzat részére értékesített. 
A T-Szol Zrt. a kisebbségi tulajdonosokkal együtt (Társulás, tagönkormányzatok) döntő befolyását 
fenntartja, melynek feltételei a Társaság 2018. január 25. napján tartandó taggyűlésére előkészített 
társasági szerződésben, valamint a T-Szol Zrt. és a kisebbségi tulajdonosok által kötött Szindikátusi 
szerződésben kerülnek rögzítésre. A Szindikátusi szerződésben többek közt rögzítésre került az is, 
hogy felek a Társaság taggyűlésén együttesen, a Társulás által leadott szavazatnak megfelelően 

szavaznak minden, a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, a Társaságban fennálló döntő 
befolyásukat érintő kérdésekben. A T-Szol Zrt. Igazgatósága a 3/2018. (01.22.) számú határozatával 
akként rendelkezett, hogy a T-Szol Zrt. kezdeményezze a Társulásnál, hogy minden olyan társulási 
ülésén, melyen a Társaság tekintetében a Kbt. 9 § (1) bekezdés i) pontja szerint döntő befolyást 
érintő kérdés tárgyalásra kerül, a Társulás a T-Szol Zrt. részére tanácskozási joggal történő részvételt 
biztosítson a társulási ülésen, mivel ez az együttműködés alapvető feltétele. 

 
Az ülésen készült jegyzőkönyvet, és a napirendek tárgyalása során elfogadott határozatokat 
az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 
 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna - Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. február 26.-án tartott ülésén tárgyaltakról, valamint a született 
döntésekről szóló beszámolót, és az ülésen hozott határozatokkal szemben kifogást nem emel. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2018. március 19. 

Rogán László 
Polgármester 

 






















































