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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács üléséről 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2018. május 15.-én ülést tartott 
a Tatabányai Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  
Az ülésen az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra: 
 
1./ A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer Üzemeltetési Szerződés módosítása: 
Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a Duna-Vértes 

Hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető konzorcium vezető tagja levélben fordult a Zöld 

Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft.-hez (ZJH Kft.), egyben Társulásunkhoz is, mint a rendszer 

tulajdonosához, hogy a 2017. évi bérleti díj csökkentésre kerülhessen. A bérleti díj csökkentésének 

igénye abból a tényből ered, hogy a Társulás által vállalt 62 060 t/év vegyes hulladék helyett csupán 

45 090 tonna került beszállításra, ami a korábban közölt mennyiség ~73%-a. 

 

Elfogadott határozat: 

8/2018 (V. 15.) sz. Határozat 

a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési szerződésében szereplő bérleti díj csökkentéséről 

1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul, hogy a 
Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. és a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium által 2016.07.12-én, 
a „KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” 
című konstrukció keretében megvalósuló hulladékkezelő létesítmények és eszközök üzemeltetési 
feladatainak, valamint a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó feladatok ellátására 
megkötött szerződés az előterjesztésben bemutatott szerint, a Kbt. Misának megfelelően, módosításra 
kerüljön azzal, hogy a módosítás eredményeként az Üzemeltető által megfizetendő 2017. évre 
vonatkozó bérleti díj legfeljebb 277 368 e Ft-ra csökkenhet. 

2. A Tanács felhatalmazza a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőjét, hogy az Üzemeltetési 
Szerződés vonatkozó módosítását aláírja. 

 
2./ A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer Üzemeltetési Szerződés megszüntető 
megállapodásának módosítása, a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer új üzemeltetési 
szerződésének elfogadása: 
A Társulási Tanács a 21/2017. (VII.06.) és 1/2018. (I. 26.) sz. Határozatában a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló Zrt. (NHKV) iránymutatásainak és elvárásainak megfelelően, az 
NHKV által kidolgozott regionális integrációs stratégia megvalósítása érdekében a Zöld Jövőnkért 
Hulladékhasznosító Kft. (ZJH) és a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium (Konzorcium) között 
korábban nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2016-ban megkötött korábbi üzemeltetési 
szerződés közös megegyezéssel legkésőbb 2018. május 31-i határidővel történő megszűntetéséről 
döntött. Ennek megfelelően a KEHOP keretében beszerzett, tulajdonában lévő létesítmények és 
eszközök (továbbiakban: létesítmények) üzemeltetésére új szerződést kell kötni.  
 
Elfogadott határozatok: 

9/2018 (V.15.) sz. Határozat 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Zöld Jövőnkért 
Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorciummal a KEOP- 1.1.1 
/2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer” című konstrukció keretében 
megvalósult hulladékkezelő létesítmények és eszközök üzemeltetése, valamint a települési szilárd hulladék 
kezelése tárgyában, 2016. július 12. napján kötött üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló, 2017. 
szeptember 04-én létrejött, majd a Társulási Tanács 1/2018. (I. 26.) sz. határozata alapján módosított 
megállapodást módosítsa úgy - figyelemmel arra, hogy a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorciummal kötött 
üzemeltetési szerződés megkötése folyamatban van - hogy az üzemeltetési szerződés megszűntetésének a 
hatálya csak az új üzemeltetési szerződés hatályba lépésével álljon be, de legkésőbb 2018. június 30-ig. 
 



10/2018 (V.15.) sz. Határozat 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a tulajdonában lévő a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0002 és KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 projektből megvalósult létesítmények Üzemeltetési 
Szerződés tervezetét az 1. melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri a Társulás Elnökét, hogy küldje meg a tervezetet 
jóváhagyásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárságának (Irányító Hatóságnak) és az NHKV Zrt részére. Felhatalmazza az 
Elnökséget, hogy az Irányító Hatóság és az NHKV Zrt. által tett módosítási igények átvezetésével kiegészített, 
általuk is jóváhagyott Üzemeltetési Szerződést megkösse az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft.-vel. 

 
3./ Tájékoztatás a Társulás 2017. évben végzett tevékenységéről: 
Társulásnak a 2017. évben három fő tevékenységre kellett fokuszálnia,  

- az egyik a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Projektből (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002) 
megvalósult rendszerelemek üzemeltetése,  

- a másik a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (KEHOP-3.2.1-15-2016-00003) 
megvalósításához szükséges feladatok ellátása,  

- a harmadik az egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási régió kialakítása, a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási, Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) vezetésével, az ő 
iránymutatásuk szerint.  
 

Elfogadott határozat: 
11/2018 (V. 15.) sz. Határozat 

a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a Társulás 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

4./ A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi zárszámadása: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése szabályozza 
társulások költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás kötelező tartalmi elemeit és a 
tanács elé történő előterjesztés határidejét. E szerint a zárszámadásról szóló határozatnak legkésőbb 
május 31-ig hatályba kell lépnie.  
 
Elfogadott határozat: 
 

12/2018 (V.15.) sz. Határozat 
a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi zárszámadásáról 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (l)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza: 
A határozat hatálya kiterjed a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra. 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg 

a. A Társulás Tanácsa a 2017. évi költségvetésének: 

1) költségvetési bevételek - maradvány-igénybevétel nélküli - teljesítésének főösszegét 
224.164.344 Ft-ban 

állapítja meg, amelyből 
működési bevétel: 194.068.241 Ft, 
felhalmozási bevétel: 30.096.103 Ft. 

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 
148.500.618 Ft-ban 

állapítja meg, amelyből 
működési kiadás: 118.518.689 Ft, 
felhalmozási kiadás: 29.981.929 Ft, 
finanszírozási kiadás: 0 Ft. 

3) Az előző évi maradvány összegéből 50.951.670. Ft maradvány igénybevételét állapítja meg. 

b. A Társulás Tanácsa a 2017. év költségvetési maradványát 126.615.396 Ft-ban állapítja meg. 

2. A költségvetés szerkezete 

a. A Társulás 2017. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését mérlegszerűen 
kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet 
tartalmazza. 



b. Költségvetési mérlegét l/a melléklet tartalmazza. 

c. Társulás és az általa irányított költségvetési szerv bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és 
államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként bontásban a 2. melléklet 
tartalmazza. 

d. Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és 
államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonként! bontásban a 3. melléklet 
tartalmazza. 

e. A Társulás nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

f. A Társulásnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége. 

g. A Társulás középtávú tervét a 4. melléklet tartalmazza. 

h. A Társulásnak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjét a 5. 
melléklet tartalmazza. 

i. A Társulás 2017. évi maradvány levezetését a 6. melléklet tartalmazza. 
j. A Társulás 2017. évi pénzeszköz változás kimutatását a 7. melléklet tartalmazza 
k. A Társulás 2017. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. 

1. A Társulás 2017. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. 
m. A Társulás 2017. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza. 
n. A Társulás 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként az 11. számú melléklet 

tartalmazza. 
o. A Társulás engedélyezett létszámmal nem rendelkezik (12. melléklet) 

 
5./ A ZJH Kft. 2017. évi mérleg beszámolójának elfogadása: 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2017. évi előzetes beszámolóját az ügyvezetés a Felügyelő 
Bizottság 2018.május 2-i ülésére beterjesztette. A Felügyelő Bizottság a Könyvvizsgáló által 
előzetesen záradékolt beszámolót a Társulási ülésen véleményezi a Társulás, mint Alapító részére. 

Elfogadott határozat: 
13/2018. (V.15.) sz. Határozat 

aZöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, mint a Zöld Jövőnkért 
Hulladékhasznosító Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolóját az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

• Mérlegfőösszeg 404 984 eFt « 
Eredmény -6 140 eFt 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa jóváhagyja, hogy a veszteséget 
a Társaság az eredménytartalékból fedezze. 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a Kft. ügyvezetője részére a 
2017. üzleti évre vonatkozóan a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerinti felmentvényt kiadja. 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa utasítja az ügyvezetőt a Kft. 
beszámolójának közzétételére. 

 

6./ A ZJH Kft. ügyvezetője 2017. évi prémium feladatainak értékelése: 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás kizárólagos tulajdonában áll. A Tanács a 4/2017. (III. 09.) sz. határozatával prémium 
feladatokat tűzött ki. A Felügyelő Bizottság a 2017. évi prémium feladatok teljesítését a 2018. május 
2-i ülésén megtárgyalta. 

Elfogadott határozat: 
14/2018. (V.15) sz. Határozati javaslat 

a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőjének 2017. évi prémium feladatairól 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, mint a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 

alapítója és kizárólagos tulajdonosa az ügyvezető 2017. évre vonatkozó prémiumfeladatait az előterjesztésnek 

megfelelően 100%-ban teljesítettnek tekinti (tudomásul veszi, hogy a 4/2017. (III. 09.) sz. határozat alapján a 

2017-es üzleti terv szerinti pozitív eredményt az Ügyvezető saját hibáján kívül nem tudta elérni, ugyanakkor a 

gazdálkodás alapján megállapítható, hogy az előterjesztésben jelzett külső körülmény nélkül az előírt feladatot 

teljesítette volna, így az teljesítettnek tekinthető) és jóváhagyja az éves alapbér 15%-ának kifizetését. 



7./ A ZJH Kft. ügyvezetője 2018. évi prémium feladatainak kitűzése: 
A prémium meghatározására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve kivételesen indokolt 
esetben azt követően kerülhet sor. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő 
feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal. 
 
Elfogadott határozat: 

15/2018. (V.15.) sz. Határozat 
aZöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőének 2018. évi prémium feladatairól 

A Duna -Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, mint a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
(továbbiakban ZJH Kft.) alapítója és kizárólagos tulajdonosa, a ZJH Kft. ügyvezetőjének 2018. évre vonatkozó 
prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg. 

1. ZJH Kft 2018. évi üzleti terve szerint adózás előtti eredmény elérése az üzleti terv 
feltétel rendszere szerint, korrigálva a bicskei kezelőmű 2.018. július 1 -e után felmerülő fenntartási 
költségeivel. 

Részarány: 50% 

2. Közreműködés a Duna-Vértesköze hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére 
kötendő új szerződés létrehozásában azzal, hogy új üzemeltetési szerződés megkötésre kerül. 

Részarány: 20% 

3. Részvétel, a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt műszaki tartalmának 
aktualizálásában, a Társulás szakmai képviselete a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) és az 
NHKV Zrt. felé a fejlesztések műszaki tartalmának vonatkozásában. 

Részarány: 30% 
Prémium 100%-os összege a munkaszerződés szerinti éves alapbér 15%-a. 

 
8./ Tűzkár helyreállítási munkák közbeszerzése: 
A Tatabánya, Dubnik-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központban 2017. május 22-én bekövetkezett 
tűzesetben megsérült mechanikai előkezelő csarnok helyreállítási munkálataira, a Társulási Tanács 
27/2017 (XI. 22.) sz. határozata alapján a Társulás a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés 
c) pontja, 8. § (3) bekezdése, 15 § (1) bekezdése b) pontja valamint a 2016. évi XC. törvény 
(Költségvetési törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja értelmében – a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indított a javítási munkákat elvégző vállalkozó 
kiválasztására még 2017 decemberében. A feltételes közbeszerzési eljárás során nyertes abban az 
esetben lenne hirdethető, amennyiben a legjobb ajánlat szerinti árra a biztosító által megítélt 
kártérítési összeg fedezetet nyújt. 
 
Elfogadott határozat: 
 

16/2018 (V.15.) sz. Határozat 
a tűzkár helyreállítási munkák közbeszerzésével kapcsolatban 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 

1. hozzájárul, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának 27/2017 
(XI. 22.) sz. határozata alapján megindított közbeszerzési eljárás visszavonásra kerüljön, amennyiben a 
Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer létesítményeit üzemeltető Duna Vértes Üzemeltető 
Konzorcium kiadja azon költségvállaló nyilatkozatát, amely szerint a Tatabánya Dubnik-völgyi 
Regionális Hulladékkezelő Központban bekövetkezett 2017. május 22-ei tűzeset során keletkezett 
károk helyreállítási munkálatainak költségeit Üzemeltető saját költségére, illetve a Biztosító által 
megfizetésre kerülő biztosítási díj terhére, az üzem mielőbbi újraindítása érdekében fedezi. 

2. hozzájárul, hogy amennyiben Üzemeltető fenti nyilatkozatát megteszi, úgy a fenti tűzeset során 
keletkezett károk helyreállítási munkálatait Üzemeltető saját költségére, illetve a Biztosító által 
megfizetésre kerülő biztosítási díj terhére, az üzem mielőbbi újraindítása érdekében, elvégeztesse. A 
Biztosító által megfizetett biztosítási díjat a Társulás engedményezi Üzemeltetőre azzal, hogy az 
összeget kizárólag a fenti károk helyreállítására fordíthatja. Egyben felszólítja Üzemeltetőt, hogy a 
Társulás oldalán a károk helyreállítása kapcsán felmerült költségeket a Társulás részére megtérítse. 

3. felhatalmazza a Társulás Elnökségét, hogy a fenti határozat végrehajtása érdekében szükséges 
dokumentumokat és megállapodásokat aláírja, nyilatkozatokat megtegye. 

 

 
9./ A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (KEHOP-3.2.1-15-2016-00003) Megvalósíthatósági 
Tanulmányának elfogadása: 



A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi tagjaként Támogatási Szerződést kötött 2016. 09. 14-én a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (KEHOP-3.2.1-15-
2016-0003) előkészítésére, majd a Támogatási Szerződése 1. sz. módosításában (2017. február 14-én) 
annak megvalósítására. 
A fenti KEHOP projekt a KEOP-1.1.1./2F/09-11-0002 azonosítószámú, Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer megnevezésű projekt folytatása, a KEOP projekt által vállalt 
indikátorok teljesítéséhez szükséges a KEHOP projekt megvalósítása. 
A tavalyi esztendő végén megszületett 2109/2017. (XII. 28.) számú, a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 
azonosító számú („Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának 
csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról szóló Korm. határozat a bicskei 
hulladék-előkezelő létesítményt kiemelte a KEHOP projektből azzal, hogy a beruházást az MNV Zrt. 
vegye át és állami költségvetésből kerüljön finanszírozásra. 
 
Elfogadott határozat: 
 

17/2018 (V.15.) sz. Határozat 
a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt Megvalósíthatósági Tanulmányának elfogadásáról 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 
Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt jelen előterjesztés mellékletét képező, a bicskei létesítmény 
2109/2017. (XII.28.) számú Korm, határozattal projektből történő kivétele kapcsán átdogozott 
Megvalósíthatósági Tanulmányát jóváhagyja és felhatalmazza az Elnökséget annak aláírására amennyiben a 
fenti Kormányhatározat alapján az MNV Zrt. a bicskei létesítményt átveszi és vállalja, hogy a Társulást terhelő 
a KE01M.1.1./2F/09-11-0002 azonosítószámú, Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
megnevezésű projekt, valamint a KEHOP-3.2.1- 15-2016-00003 azonosító számú, Vértesalja 
Hulladékgazdálkodási Projekt alapján vállalt kötelezettségek teljesítéséhez biztosítja a bicskei létesítményt. 
Amennyiben az MNV Zrt. a bicskei létesítményt nem veszi át, illetve a fenti kötelezettséget nem vállalja, úgy a 
Társulás erről a konzorciumvezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t azonnal értesíti és felkéri a 
szükséges lépések megtételére. 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna - Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. május 15.-én tartott ülésén tárgyaltakról szóló beszámolót. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2018. május 22. 

Rogán László 
Polgármester 

 


