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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács üléséről 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 

I. 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2018. június 27.-én ülést tartott 
a Tatabányai Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  
Az ülésen az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 
1./ A 18/2018.(V.15.)sz. határozat végrehajtása: 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2018. május 15-
én tartott ülése Egyebek napirendi pontjának tárgyalása során a Tanács felkérte a Társulás 
munkaszervezetét, hogy az alábbi kérdéseket vizsgálja meg és találjon megoldást a költségvetésben a 
felmerült igények finanszírozására. 

• A munkaszervezet dolgozza ki, hogy milyen forrásból lehet a munkaszervezet térítési díját 
emelni, és a könyvvizsgáló alkalmazását fedezni. 

• A munkaszervezet vizsgálja meg, hogy a Társulásban dolgozó tisztségviselők díjazása miként 
történhet és amennyiben ez lehetséges, akkor keresse meg a költségvetésben ennek 
finanszírozási lehetőségét. 

Elfogadott határozat: 

19/2018 (VI. 27.) sz. Határozat 
a 18/2018 (V. 15.) sz. határozat végrehajtásáról 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 

1. ) elfogadja a Társulás munkaszervezetének az előterjesztésben adott beszámolóját a Társulás 18/2018. 
(V. 15). számú határozatában megfogalmazott kérdéseket illetően. 

2. ) Felhatalmazza a Tanács elnökét és alelnökét, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft-vel a munkaszervezeti feladatok ellátására 
létrejött megbízási szerződés megbízási díját nettó 5 500 000 Ft-ról nettó 8 000 000 Ft-ra módosítsa a 2018. 
évben, figyelembe véve a megnövekedett munkaterheket. 

3. ) felkéri a Társulás munkaszervezetét, hogy a Társulás működésének ellenőrzése céljából könyvvizsgáló 
beszerzéséről gondoskodjon, az ehhez szükséges forrást a költségvetés Tartalék soráról történő 
átcsoportosítással biztosítsa. 

 

2./ A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer Üzemeltetési Szerződés megszüntető 
megállapodásának módosítása a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer új üzemeltetési 
szerződésének Irányító Hatóság általi jóváhagyásának elhúzódása kapcsán: 
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. Az új üzemeltetési 
szerződés kidolgozása megtörtént, azt a Társulási Tanács a 10/2018 (V.15.) sz. Határozatában 
elfogadta és felkérte a Társulás Elnökét, hogy azt jóváhagyás céljából küldje meg a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság (Irányító Hatóság) és az NHKV Zrt. részére. Az Üzemeltetési Szerződés ezen 
szervezetek jóváhagyása és elvárásaiknak beépítése után léphet életbe. 
Az új üzemeltetési szerződést a határozatban foglaltak szerint megküldték az Irányító Hatóság és az 
NHKV Zrt. részére, azonban az Irányító Hatóságtól azt a visszajelzést kapták, hogy a minisztériumi 
átszervezések miatt a jóváhagyást várhatóan nem tudják kiadni a 9/2018. (V. 15.) sz. határozatban 
meghatározott június 30-ai határidőig. 



Elfogadott határozat: 

20/2018 (VI. 27.) sz. Határozat 
a 2016. július 12. napján kötött üzemeltetési szerződés megszűntetéséről szóló megállapodás 

módosításáról 
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. (í. 26.) sz. és 9/2018 (V. 15.) sz. határozatai 
alapján módosított megállapodást módosítsa úgy - figyelemmel arra, hogy az NHSZ Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződés megkötése folyamatban van - hogy az 
üzemeltetési szerződés megszüntetésének a hatálya csak az új üzemeltetési szerződés hatályba lépésével álljon 
be, de legkésőbb 2018. szeptember 30-a legyen. 

 
3./ Egyebek - Felhatalmazás a szavatossági igényekkel kapcsolatosdöntések meghozatalára 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program KE0P-1.1.1/2F/09-11-2011- 0002 
számú projekt keretében létrehozott létesítmények garanciális időszaka során, illetve most, a 
garanciális időszak elteltével is jönnek elő hibák, melyek javíttatásáról gondoskodni kellett és kell. A 
garanciális időszak elteltét követően az előzmény nélkül felmerülő hibákat szavatossági igényként 
lehet kezelni, mely esetben a bizonyítási kötelezettség a Megrendelőt, azaz jelen esetben a Társulást 
terheli. 
Ezek érvényesítése érdekében Társulás a Vállalkozót felszólította a hibás teljesítés orvoslására, de 
ezeket az igényeket várhatóan per útján kell érvényesíteni. 
Mivel a szavatossági igények alátámasztása és adott esetben az igény bírósági úton történő 
érvényesítése a társulás gazdálkodását érintené, azonban nem életszerű és célszerű minden 
alkalommal ezért tanácsülést összehívni, kérték, hogy a Társulási Tanács fogadja el az Elnök 
jótállási/szavatossági igények kapcsán tett lépéseit és általános jelleggel hatalmazza fel az az ilyen 
felmerülő igények kapcsán szükséges döntések meghozatalára. 

 
Elfogadott határozat: 

21/2018 (VI. 27) sz. Határozat 
       felhatalmazás az Elnök részére a szavatossági és jótállási igények kapcsán szükséges döntések 
      meghozatalára 
       A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011- 0002 számú projekt 
keretében létrehozott létesítmények és beszerzett javak tekintetében az Elnök és Alelnök jótállási/szavatossági 
igények kapcsán tett intézkedéseit tudomásul veszi, és általános jelleggel felhatalmazza az ilyen felmerülő 
igények érvényesítése kapcsán szükséges döntések meghozatalára és intézkedések megtételére, felhatalmazza 
az Elnököt és Alelnököt, hogy az igény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat 
aláírja, keresetet nyújtson be az illetékes bíróságra és a perbeli képviseletről gondoskodjon. 

 
II. 

 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2018. szeptember 12.-én ülést 
tartott a Tatabányai Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  
Az ülésen az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra: 
 
1./ A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer Üzemeltetési Szerződésből eredő2018. I. félévre 
vonatkozó bérleti díj követelés módosítása 
 
Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a Duna-Vértes 
Hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető konzorcium vezető tagja levélben fordult a Társulás 
Elnökéhez, hogy a 2018. első féléves évi bérleti díj csökkentésre kerülhessen nettó 19 442 e Ft-tal. A 
bérleti díj csökkentésének igénye abból a tényből ered, hogy a Társulás által időarányosan vállalt 31 
030 tonna (62 060 t/év) vegyes hulladék helyett csupán 27 803 tonna került beszállításra az első 6 
hónapban, ami a korábban közölt mennyiség ~90%-a. 
A bérletbe adott létesítmények egy részébe valóban kevesebb hulladékmennyiség került be az 



ajánlatkérésben közölthöz képest, továbbá a mechanikai előkezelő, a kényszerű üzemszünet miatt a 
tervezettnél lényegesebben kevesebbet működött, így kevésbé „kopott”, ezért a 2018. évre 
tervezett időarányos pótlási fedezet is csökkenthető. 
A csökkent mennyiség miatt valóban kevésbé használt eszközök, létesítmények 2018. évi pótlási 
fedezetének használat arányos csökkentésével számoltak. Csak azon, kifejezetten hulladékkezelésre 
átadott létesítmény elemek és gépek 2018 első félévére számított pótlási fedezete került a csökkent 
használattal arányosan levonásra a bérleti díjból, amelyek elhasználódását ténylegesen befolyásolja 
a rajtuk keresztülmenő, általuk kezelt hulladék mennyisége (pl.: mechanikai előkezelő és kiszolgáló 
gépei, kézi válogató és kiszolgáló gépei, átrakó és kiszolgáló gépei stb.). Ugyanakkor azon elemeknél, 
amelyek elhasználódását a csökkenés nem befolyásolja (pl.: szociális blokk, iroda, hulladékudvarok 
stb..), továbbra is megtartja a modell az eredetileg tervezett pótlási fedezetet. Így a pótlási fedezet 
számított csökkentése összesítve: nettó 19 593 e Ft, legfeljebb ennyivel lenne csökkenthető a 
korábbi üzemeltetési szerződés szerint 2018. első félévi évi bérleti díj. 
Ezzel az indoklással az Üzemeltető által kért nettó 19.442 eFt csökkentés kielégíti a Kbt. 141.§-át, 
mely az ilyen eseteket szabályozza. 
 
Elfogadott határozat: 

23/2018 (IX. 12) sz. Határozat 
a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer 2016,07. 12-én kelt üzemeltetési szerződésében szereplő 2018. 
évi 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 alapján fizetendő 
bérleti díj, az előterjesztésben bemutatottak szerint, a Kbt. 141,§-ának megfelelően, módosításra kerüljön 
azzal, hogy a módosítás eredményeként az Üzemeltető által megfizetendő 2018. évre vonatkozó időarányos 
nettó bérleti díj az Üzemeltető által kért nettó 19 442eFt-tal csökkenthető. 

2. A Tanács felhatalmazza a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti díj követelését 
ennek megfelelően módosítsa. 

 
2./ A Zöld Jövőnkért Kft. 2018. júliustól szóló megbízási szerződésének jóváhagyása és a Kft 2018. 
évi üzleti tervének módosítása 
 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. (ZJH) megbízási szerződése a Társulás 1/2018(I./26) 
határozatának értelmében 2018. július 4-én megszűnt. Bár ettől kezdve már nem a ZJH Kft. adja 
bérbe a rendszerelemeket, de a Kft. mint a Társulás tulajdonában álló cég továbbra is szakmai 
tevékenységet fejt ki a Társulás részére. 
Figyelembe véve, hogy a ZJH tevékenységére az új üzemeltetési szerződés hatálybalépésével is 
szükség van, így a Társulás és a ZJH között célszerű új megbízási szerződést kötni. 
Ezzel kapcsolatban szükségessé válik a ZJH Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének módosítása is, mivel 
az MNV Zrt-vel a januárban tervezettnél lassabban haladnak a tárgyalások a bicskei létesítmény 
átadásáról, így a Bicskével kapcsolatos költségek - vagyonvédelem, biztosítás, közüzemi díjak stb...- 
sajnos továbbra is fennállnak. A módosított üzleti tervben már 2018. év végéig számolnak a bicskei 
létesítmény miatt felmerülő költségekkel. Mivel a fentiek miatt szükséges az üzleti terv módosítása, 
így átvezethető az a tény is, hogy a korábban tervezetthez képest a ZJH-nak fizetett bérleti bevételek 
is növekedni fognak, mivel 2018. április 1. helyett, július 4-ével szűnt csak meg a régi üzemeltetési 
szerződés. 
A ZJH Kft-vel a fent kifejtett okok miatti új szerződés a Társulás költségvetése számára az eredetileg 
tervezetthez képest 8 404 EFt többlet kiadást jelent. Mivel azonban a korábbi üzemeltetési szerződés 
a vártnál hosszabb ideig volt hatályban a 2018. évben, így több bérleti díj folyik be, amely 
ellentételezi az így felmerülő költséget, ezért azt a költségvetés hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetés tartalék soráról történő átcsoportosítással lehet biztosítani. 
 
Elfogadott határozat: 

24/2018. (IX.12.) sz. Határozat 

1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy a 2015. 
december 1-én a Társulás és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. között létrejött megbízási szerződés 



2018. július 04-vel megszűnt, ugyanakkor jóváhagyja, hogy a Társulás és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító 
Kft. között 2018. július 04-i hatállyal az 1. melléklet szerinti megbízási szerződés létrejött az üzemeltetés 
szakmai-pénzügyi felügyeletében és egyéb rendszer fejlesztésekben történő szakmai közreműködésre, egyben 
hozzájárul, hogy a szükséges forrás a költségvetés hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetés tartalékából 
kerüljön biztosításra. 

2. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a 3/2018. (11.26.) számú 
határozatát módosítja, és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2018. évi üzleti tervét az alábbi főbb 
adatokkal a beterjesztett eredménykimutatás tervezet szerint jóváhagyja: 
Árbevétel (nettó): 204 411 eFt 
Eredmény (TAO) nélkül: 61eFt 
A Társulás által fizetendő nettó megbízási díj: 10 750 eFt negyedévenként, első számla 2018. szeptemberi 30. 
esedékességgel 

 
3./ Zöld JövőnkértHulladékhasznosító Kft. megszüntetése 

 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft-t (ZJH) 2015. január 1-én a Társulás annak érdekében 
alapította, hogy a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében létrehozott Hulladékgazdálkodási Létesítmények 
felépítésével kapcsolatosan a Társulás, mint Megrendelő érdekeit képviselje a Kivitelező Konzorcium 
irányába a próbaüzem során, gondoskodjon a működtetésről, a Társulás megbízottjaként szervezze 
meg a rendszer üzemeltetését, gondoskodjon a vagyon megőrzéséhez és a Társulás pénzügyi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. Ennek érdekében kötött 
a ZJH üzemeltetési szerződést nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a térségi szakcégek alkotta 
Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorciummal 2016. július 7-én. 
A ZJH Kft. mindezen feladatokat sikeresen megoldotta. 2018. július 04. napján azonban az 
Üzemeltetési Konzorciummal kötött üzemeltetési szerződés - az NHKV Zrt elvárásainak megfelelő, a 
Társulás által korábban meghatározott stratégia szerint - megszűnt, és a Társulás közvetlenül kötött 
szerződést a Társulási Tanács 10/2018 (V.15.) sz. határozata alapján a hulladékgazdálkodási 
létesítmények üzemeltetésére. Várhatóan ez év végéig a bicskei mechanikai hulladékkezelő mű is 
átadásra kerül a Magyar Államnak, így a ZJH másik jelentősebb feladata - a létesítmény 
vagyonvédelme, megóvása - is megszűnik. Mivel a főbb feladatok megszűnnek ezért célszerű a ZJH 
Kft végelszámolás útján történő megszüntetése. A ZJH Kft által elvégzett egyéb feladatok (szakmai 
felügyelet, műszaki-gazdasági tanácsadás, Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt előkészítésében 
való részvétel stb...) külső szakértők bevonásával, költséghatékonyabban megoldhatók. 
Az előterjesztés szerint javaslom a ZJH Kft egyszerűsített végelszámolással történő, jogutód nélküli 
megszüntetését 2018. év december 31-i fordulónappal (a végelszámolás kezdő időpontja így 2019. 
január 01. napja legyen), amely egyszerűsített végelszámolásra a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény már korlátolt felelősségű társaság 
esetében is lehetőséget ad. 
 
Elfogadott határozat: 

25/2018. (IX. 12.) sz. Határozat 
a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. megszüntetéséről 

1. A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa, mint Alapító elhatározza a Zöld Jövőnkért 
Hulladékhasznosító Kft (ZJH) egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését, 
végelszámolása elrendelését. A végelszámolás kezdő időpontjaként 2019. január 01. napját határozza meg, a 
végelszámolás befejezésének időpontja 2019. május 31. Az alapító rögzíti, hogy a társaság cégnevét így a 
„végelszámolás alatt”, rövidített neve a „v.a.” toldattal kiegészül. 
Az alapító rögzíti, hogy a végelszámolót terhelő feladatokat Martin Attila Péter (anyja neve: Reményi Sarolta, 
születési ideje: 1957.06.27., lakcíme: 2100 Gödöllő, Dalmady Győző u. 8.) ügyvezető látja el a Ctv. 114. § (2) 
bekezdése alapján. Az ügyvezető a társaság megszűnéséig változatlan tartalmú szerződéssel látja el az 
ügyvezetői feladatait. 
Az alapító rögzíti, hogy a Társaság vagyoni részesedésével más jogalany nem működik, részvételével működő 
alapítvány vagy társadalmi szervezet nem létezik, így ezek sorsáról dönteni nem kell. 
Határidő: értesítésre: 2018. szeptember 15. 
Felelős: Martin Attila ügyvezető 

3. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy Martin Attila Péter ügyvezető 2018.12.31-ig 
érvényes határozott idejű munkaszerződését változatlan tartalommal a ZJH megszűnésének időpontjáig 
hosszabbítsa meg. 
Határidő: 2018. október 31. 



Felelős: Társulás Elnöke 

2. A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy készítse elő ZJH megszűnése utáni időszakra a ZJH Kft 
által ellátott feladatokra a szükséges szakértői megállapodásokat. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Társulás Elnöke 

 
4./ Döntés a Duna-Vértes Üzemeltető Konzorciumés a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
közötti perrel érintett bérleti díjról 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 2015. december 1-én megkötött 
Megbízási Szerződésben megbízta a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft-t (ZJH Kft.) a 
próbaüzemet követő időszakra a projektből létrehozott hulladékgazdálkodási létesítmények és 
eszközök üzemeltetésére irányuló közbeszerzés lefolytatásával kapcsolatos teendők ellátására, az 
üzemeltetési szerződés előkészítésére és a megkötésére, valamint az üzemeltetés megkezdését 
követő, az üzemszerű, a hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök hosszú távú működtetése 
alatti, a Társulás érdekében történő kezelésre. 
A fentiek alapján a ZJH Kft. a közbeszerzési eljárást lefolytatta és annak nyertesével üzemeltetési 
szerződést kötött 2016. július 12-én. A közbeszerzésen nyertes Üzemeltető a térségi közszolgáltatók 
alkotta Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium (konzorciumvezető: (NHSZ) Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., tagok: NHSZ Tatabánya Zrt. és Zöld Bicske Nonprofit Kft.) a 
Társulási Tanács korábbi határozata alapján 2018. július 4-ig, az új Üzemeltetővel történő 
szerződéskötés dátumáig látta el ezt a feladatot. 
Az Üzemeltetési Szerződés alapján fizetendő bérleti díjakat a régi Üzemeltető Konzorcium 
késedelmesen fizette meg. Az elmaradt bérleti díjak mielőbbi behajtása érdekében a Társulás 
tulajdonában lévő ZJH Kft. bírósághoz fordult. Az Üzemeltető Konzorcium a fennálló tartozását nem 
vitatja és tudja is teljesíteni. Tekintettel azonban arra, hogy a késedelmes fizetés után számított 
késedelmi kamat - már 2018. július 20-ig számítottan is - elérte a 30 635 EFt-ot - kérte, hogy a 
közszolgáltatás zökkenőmentes biztosítása érdekében, peren kívüli megállapodás keretében Felperes 
(ZJH Kft.) tekintsen el a bérleti díj tartozás után járó késedelmi kamattól és a 2018 I. félévi bérleti díj 
megfizetése is csak 2018. december 31-én váljon esedékessé. A ZJH Kft. nem, csak a Társulás jogosult 
a fenti kérdésről dönteni. Az üzemeltető jelezte, hogy a kamatterhek olyan mértékben rontják 
likviditását, hogy veszélybe kerülne a közszolgáltatás ellátása. 
 
Elfogadott határozat: 
  A határozati javaslatot a Társulási Tanács nem fogadta el. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. június 27.-én, és 2018. szeptember 12.-én tartott üléseken 
tárgyaltakról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2018. szeptember 14. 

Rogán László 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

A DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSULÁS  

2018. SZEPTEMBER 12-I ÜLÉSÉRE 

 

 

 

Tárgy: A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer Üzemeltetési Szerződésből eredő 

2018. I. félévre vonatkozó bérleti díj követelés módosítása  

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Marx Ernő 

 elnök 

  

Előkészítő: GFSZ Nonprofit Kft.  

Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a Duna-Vértes 

Hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető konzorcium vezető tagja levélben fordult a 

Társulás Elnökéhez, hogy a 2018. első féléves évi bérleti díj csökkentésre kerülhessen nettó 

19 442 EFt-tal. A bérleti díj csökkentési javaslatukat tartalmazó levelüket az előterjesztéshez 

csatoljuk. 

 

A bérleti díj csökkentésének igénye abból a tényből ered, hogy a Társulás által időarányosan 

vállalt 31 030 tonna (62 060 t/év) vegyes hulladék helyett csupán 27 803 tonna került 

beszállításra az első 6 hónapban, ami a korábban közölt mennyiség ~90%-a. 

 

A ZJH Kft. az üzemeltető konzorcium kérését megvizsgálta és a korábbi, hasonló kérés során 

alkalmazott, az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel már akkor 

egyeztetett kalkulációs logika alapján a bérleti díj csökkentésre az alábbi javaslatot tesszük. 

 

A bérletbe adott létesítmények egy részébe valóban kevesebb hulladékmennyiség került be az 

ajánlatkérésben közölthöz képest, továbbá a mechanikai előkezelő, a kényszerű üzemszünet 

miatt a tervezettnél lényegesebben kevesebbet működött, így kevésbé „kopott”, ezért a 2018. 

évre tervezett időarányos pótlási fedezet is csökkenthető. 

 

A csökkent mennyiség miatt valóban kevésbé használt eszközök, létesítmények 2018. évi 

pótlási fedezetének használat arányos csökkentésével számolunk. Csak azon, kifejezetten 

hulladékkezelésre átadott létesítmény elemek és gépek 2018 első félévére számított 

pótlási fedezete került a csökkent használattal arányosan levonásra a bérleti díjból, amelyek 

elhasználódását ténylegesen befolyásolja a rajtuk keresztülmenő, általuk kezelt hulladék 

mennyisége (pl.: mechanikai előkezelő és kiszolgáló gépei, kézi válogató és kiszolgáló gépei, 

átrakó és kiszolgáló gépei stb.). Ugyanakkor azon elemeknél, amelyek elhasználódását a 

csökkenés nem befolyásolja (pl.: szociális blokk, iroda, hulladékudvarok stb..), továbbra is 

megtartja a modell az eredetileg tervezett pótlási fedezetet. Így a pótlási fedezet számított 

csökkentése összesítve: nettó 19 593 e Ft, legfeljebb ennyivel lenne csökkenthető a korábbi 

üzemeltetési szerződés szerint 2018. első félévi évi bérleti díj.    

 

Ezzel az indoklással az Üzemeltető által kért nettó 19.442 eFt csökkentés kielégíti a Kbt. 

141.§-át, mely az ilyen eseteket szabályozza. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben és a határozati 

javaslatban foglaltakat megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen! 

 

Tatabánya, 2018. augusztus 31. 

        Marx Ernő 

                elnök 
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Duna Vértes Köze Hg. Rendszer 
  Bérleti díj csökkentés_2018. 1. Félév Tény és költségvetés alapján 

Tenderben Társulás által vállalt vegyes hulladék, 
félévre                     31 030     tonna/év 

bérleti díj elemei 2018. 1-6. hó 

  tény arány 

Bérleti díj bevétel,  157 000 000   

Összes tervezett társulási költség (megbízási díjak, 
tervezés, földhasználati díj stb.) tagdíjak nélkül, 
költségvetés szerinti becslés 

74 500 000 50% 

Céltartalék (Utógondozás, monitoring, rekultiváció) 27 469 364 15% 

Összesen ráfordítás 101 969 364 65% 

Pótlási fedezet 55 030 636 35% 

Összesen 157 000 000 100% 
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Pótlási fedezet változása 2018. 01-06 hó

Mennyiségcsökkenéssel érintett rendszerelemek szerint
Pótlási fedezet megosztása beruházás arányában (Ft)

Létesítmény Beruházási érték
Pótlási 

arány

Arányos pótlási díj 

2018 1-6 havi  

fedezetből (Ft)

Tender 

szerinti 

vállalás 1-6 

hó

Mennyiség 

arányosan 

megképzendő

Változás

Mechanika 2 295 000 000              28,3% 15 599 261             

MH járművek 20 243 000                    2,9% 1 600 993               

MH gépek 6 943 333                      1,0% 549 139                  

Mechanika összesen 2 322 186 333       32,3% 17 749 393            31 030      -               0,0% -                      17 749 393 -  

Lerakó 1 523 200 000              15,0% 8 231 850               

Lerakó gépek 14 666 667                    2,1% 1 159 968               

Lerakó összesen 1 537 866 667       17,1% 9 391 817              22 392      27 803        124,2% 11 661 339       2 269 521     

Szelektív válogató 635 750 000                 6,9% 3 813 776               

Válogató, járművek 3 490 000                      0,5% 276 020                  

Válogató, gépek 5 666 667                      0,8% 448 169                  

Válogató összesen (üveg nélkül) 644 906 667          8,2% 4 537 965              4 027        1 370          34,0% 1 543 832         2 994 133 -    

Átrakó 20 498 206                    2,9% 1 621 177               

Átrakó, járművek 11 385 000                    1,6% 900 425                  

Átrakó összesen 31 883 206            4,6% 2 521 602              10 000      5 561          55,6% 1 402 263         1 119 339 -    

Összesen 4 536 842 872              62,1% 34 200 778             14 607 434       19 593 344 -   

Tervezett pótlási fedezet csökkentés (eFt) 19 593                   Csökkentett pótlási fedezet (eFt) 35 437             

Kelt: 2018.07.17

Készítette: Martin Attila

Mennyiségek (tonna/félév)

Tényleges/ tenderhez 

képest 2018.1-06 hó

Pótlási fedezet (Ft)
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Határozati javaslat 

…………/2018 (IX. 12) sz. Határozat 

a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer 2016.07. 12-én kelt üzemeltetési 

szerződésében szereplő 2018. évi 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 alapján fizetendő bérleti díj, az előterjesztésben 

bemutatottak szerint, a Kbt. 141.§-ának megfelelően, módosításra kerüljön azzal, hogy 

a módosítás eredményeként az Üzemeltető által megfizetendő 2018. évre vonatkozó 

időarányos nettó bérleti díj az Üzemeltető által kért nettó 19 442 eFt-tal 

csökkenthető.  

 

2. A Tanács felhatalmazza a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a bérleti díj követelését ennek megfelelően módosítsa. 

 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetője 
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ELŐTERJESZTÉS 

A DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSULÁS  

2018. SZEPTEMBER 12-I ÜLÉSÉRE 

 

 

 

Tárgy: A Zöld Jövőnkért Kft. 2018. júliustól szóló megbízási szerződésének jóváhagyása és 

a Kft 2018. évi üzleti tervének módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Marx Ernő 

 elnök 

  

Előkészítő: GFSZ Nonprofit Kft. és ZJH Kft. 
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A Zöld Jövőnkért Kft. 2018. júliustól szóló megbízási szerződésének jóváhagyása és a 

Kft 2018. évi üzleti tervének módosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. (ZJH) megbízási szerződése a Társulás 

1/2018(I./26) határozatának értelmében 2018. július 4-én megszűnt. Bár ettől kezdve már nem 

a ZJH Kft. adja bérbe a rendszerelemeket, de a Kft. mint a Társulás tulajdonában álló cég 

továbbra is szakmai tevékenységet fejt ki a Társulás részére.  

 

Figyelembe véve, hogy a ZJH tevékenységére az új üzemeltetési szerződés hatálybalépésével 

is szükség van, így a Társulás és a ZJH között célszerű új megbízási szerződést kötni főként 

az alábbi tartalommal: 

 Az új üzemeltetési szerződés rendelkezései szerint az üzemeltetés folyamatát 

ellenőrzi mind műszaki, mind gazdasági szempontok szerint;  

 A díjpolitika alapján az éves díjkalkulációt és a gördülő pótlási tervet az 

Üzemeltetővel közösen kidolgozza és beterjeszti;  

 Szakmailag közreműködik a további fejlesztések (Vértesalja Projekt, stb.) 

műszaki-gazdasági kidolgozásában, menedzselésében, akár szakértők 

bevonásával; 

 Gondoskodik az üzemeltetéssel, fejlesztésekkel kapcsolatos szakmai-jogi 

közreműködés megszervezéséről, finanszírozásáról; 

 Szükség esetén meghatalmazottként gyakorolja a Társulást, mint üzemeltetésbe 

adót megillető jogokat, és közreműködik a Társulásnak az üzemeltetési 

szerződésből eredő kötelezettségei szerződésszerű teljesítése körében. 

 Folytatja a Bicske Hulladékkezelő Központ létesítmény fenntartását az állami 

átvételig (őrzés-védelem, közüzemi költségek, vagyonbiztosítás); 

 

Ezzel kapcsolatban szükségessé válik a ZJH Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének módosítása 

is, mivel az MNV Zrt-vel a januárban tervezettnél lassabban haladnak a tárgyalások a bicskei 

létesítmény átadásáról, így a Bicskével kapcsolatos költségek – vagyonvédelem, biztosítás, 

közüzemi díjak stb…- sajnos továbbra is fennállnak. A módosított üzleti tervben már 2018. év 

végéig számolunk a bicskei létesítmény miatt felmerülő költségekkel. Mivel a fentiek miatt 

szükséges az üzleti terv módosítása, így átvezethető az a tény is, hogy a korábban tervezetthez 

képest a ZJH-nak fizetett bérleti bevételek is növekedni fognak, mivel 2018. április 1. helyett, 

július 4-ével szűnt csak meg a régi üzemeltetési szerződés. 

 

A mellékelt táblázatban részletezzük a jelenlegi üzleti tervben bekövetkező változásokat. 
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A módosított üzleti terv főbb számai: 

 

Bevételek (nettó):        204 411 eFt 

 Bérleti díj a jelenlegi üzemeltető konzorciumtól 2018.07.04 - ig.  

    161 411 eFt 

 Megbízási díj a Társulástól.                                      43 000 eFt 

 2018.06.30-ig:      3 583  eFt/hó, majd 

2018.07.01-től:    10 750 eFt/negyedév(első számla esedékes 2018. 

szeptemberben) 

 

Kiadások (nettó):          204 350 eFt  

 

 Használati díj a Társulásnak összesen:    161 411 eFt.  

(A ZJH Kft. a Társulással kötött jelenleg érvényes Megbízási Szerződés alapján az 

Üzemeltető által fizetendő mindenkori bérleti díjjal azonos mértékű használati díjat 

fizet a Társulásnak)  

 A ZJH Kft. működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségei, ráfordításai:  

          43 939 e Ft 

   

 Tartalmazzák:  

 

 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 Kft. alapvető működési költségeit (könyvelés, adminisztráció, könyvvizsgálat, 

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

 A bicskei Mechanikai Hulladékkezelő „fenntartását” 2018.12.31-ig  

 

Tervezett eredmény (TAO nélkül):                              61 eFt 

 

 

A ZJH Kft-vel a fent kifejtett okok miatti új szerződés a Társulás költségvetése számára az 

eredetileg tervezetthez képest 8 404 EFt többlet kiadást jelent. Mivel azonban a korábbi 

üzemeltetési szerződés a vártnál hosszabb ideig volt hatályban a 2018. évben, így több bérleti 

díj folyik be, amely ellentételezi az így felmerülő költséget, ezért azt a költségvetés 

hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetés tartalék soráról történő átcsoportosítással lehet 

biztosítani. 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

Kérjük, hogy a Társulás és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. közötti új megbízási 

szerződést, valamint a Kft. 2018. évi módosított üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak 

szerint jóváhagyni szíveskedjenek. 

Tatabánya, 2018. augusztus 31. 

 

       

Marx Ernő 

elnök 

 

Mellékletek: 

 Társulás és ZJH közötti Megbízási Szerződés, 2018. július 4-től; 

 ZJH Kft 2018. évi Módosított Üzleti terv táblázata  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

……../2018. (IX.12.) sz. Határozat 

 

1. A Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa tudomásul veszi, 

hogy a 2015. december 1-én a Társulás és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. között 

létrejött megbízási szerződés 2018. július 04-vel megszűnt, ugyanakkor jóváhagyja, hogy a 

Társulás és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. között 2018. július 04-i hatállyal az 1. 

melléklet szerinti megbízási szerződés létrejött az üzemeltetés szakmai-pénzügyi 

felügyeletében és egyéb rendszer fejlesztésekben történő szakmai közreműködésre, egyben 

hozzájárul, hogy a szükséges forrás a költségvetés hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetés 

tartalékából kerüljön biztosításra.  

2. A Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a 3/2018. (II.26.) 

számú határozatát módosítja, és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2018. évi üzleti 

tervét az alábbi főbb adatokkal a beterjesztett eredménykimutatás tervezet szerint jóváhagyja: 

Árbevétel (nettó):    204 411 eFt 

Eredmény (TAO) nélkül:            61 eFt  

A Társulás által fizetendő nettó megbízási díj:     

10 750 eFt negyedévenként, első számla 2018. szeptemberi 30. esedékességgel. 

                            

 

Határidő: értesítésre: 2018. szeptember 15. 

Felelős: Marx Ernő elnök 

 



2 sz Melléklet Duna-Vértes Köze Regionális Hullldékgazdálkodási Társulás 2018.09.12-i ülés 2. sz. napirendi pontjához 

2018. évi üzleti terv 

1. Üzemeltetési szerződés 2018.07.04-ig

2. Bicske fenntartása 2018.12.31-ig Eredeti Módosított

Költségek megnevezése
2018. évi üzleti terv, 

eFT

2018. évi módosított 

üzleti terv, eFT

Bérleti díj bevétel Üzemeltetőtől 80 706 161 411

Megbízási díjbevétel Társulástól 34 596 43 000

Egyéb bevételek 0 0

ÖSSZESEN BEVÉTEL 115 302 204 411

Használati díjak (Társulásnak) 80 706 161 411

Egyéb anyagköltség (tisztítószer, irodaszer és nyomtatvány és egyebek) 192 192

Számviteli szolg ktg-ei 2 098 2 098

Környezetvédelmi, munkavdelmi, tűzvédelmi szakértői díjak 360 360

Jogi szakértői díjak 1 600 1 600

Műszaki szakértés (Depónia, kezelők, válogatók stb..) 600 600

Rendszergazdai díjak 240 240

Közbeszerzési tanácsadás (Vértesalja fejlesztés, stb.) 240 240

Egyéb igénybe vett szolg ktgei (őrzés-védés, közmvek, szgk használat, stb..) 11 250 18 450

Pénzügyi,befektetési szolg dij 312 312

Biztosítási díjak 1 200 2 400

Bér és járulék költségek, (költségtérítések) 15 373 15 373

Reprezentáció 96 96

Egyéb ráfordítások, értékcsökkenés,adók 822 978

ÖSSZESEN KÖLTSÉG 115 089 204 350

EREDMÉNY (TAO NÉLKÜL): 213 61

Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft.
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ELŐTERJESZTÉS 

A DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSULÁS  

2018. SZEPTEMBER 12-I ÜLÉSÉRE 

 

 

 

Tárgy: Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. megszüntetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Marx Ernő 

 elnök 

  

Előkészítő: GFSZ Nonprofit Kft. és ZJH Kft. 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft-t (ZJH) 2015. január 1-én a Társulás annak 

érdekében alapította, hogy a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében létrehozott Hulladékgazdálkodási Létesítmények 

felépítésével kapcsolatosan a Társulás, mint Megrendelő érdekeit képviselje a Kivitelező 

Konzorcium irányába a próbaüzem során, gondoskodjon a működtetésről, a Társulás 

megbízottjaként szervezze meg a rendszer üzemeltetését, gondoskodjon a vagyon 

megőrzéséhez és a Társulás pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pénzügyi 

fedezet biztosításáról. Ennek érdekében kötött a ZJH üzemeltetési szerződést nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményeként a térségi szakcégek alkotta Duna-Vértes Üzemeltetési 

Konzorciummal 2016. július 7-én. 

A ZJH Kft. mindezen feladatokat sikeresen megoldotta. 2018. július 04. napján azonban az 

Üzemeltetési Konzorciummal kötött üzemeltetési szerződés – az NHKV Zrt elvárásainak 

megfelelő, a Társulás által korábban meghatározott stratégia szerint - megszűnt, és a Társulás 

közvetlenül kötött szerződést a Társulási Tanács 10/2018 (V.15.) sz. határozata alapján a 

hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére. Várhatóan ez év végéig a bicskei 

mechanikai hulladékkezelő mű is átadásra kerül a Magyar Államnak, így a ZJH másik 

jelentősebb feladata – a létesítmény vagyonvédelme, megóvása - is megszűnik. Mivel a főbb 

feladatok megszűnnek ezért célszerű a ZJH Kft végelszámolás útján történő megszüntetése. A 

ZJH Kft által elvégzett egyéb feladatok (szakmai felügyelet, műszaki-gazdasági tanácsadás, 

Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt előkészítésében való részvétel stb…) külső 

szakértők bevonásával, költséghatékonyabban megoldhatók.  

Az előterjesztés szerint javaslom a ZJH Kft egyszerűsített végelszámolással történő, jogutód 

nélküli megszüntetését 2018. év december 31-i fordulónappal (a végelszámolás kezdő 

időpontja így 2019. január 01. napja legyen), amely egyszerűsített végelszámolásra a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

már korlátolt felelősségű társaság esetében is lehetőséget ad.  

Az egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a 

végelszámoló feladatkörét a cég ügyvezetője látja el. Ezzel kapcsolatosan célszerű Martin 

Attila ügyvezető jelenleg érvényes, 2018. december 31-én lejáró határozott idejű 

munkaszerződését meghosszabbítani a ZJH megszűnésének időpontjáig.  

Az eljárás során az ügyvezető a cég vagyoni helyzetét felméri, a követeléseit behajtja, 

tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit 

szükség esetén értékesíti, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagja – a 

Társulás – részére átadja, és a cég működését megszünteti. 

A végelszámolás megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően be kell jelenteni az 

adóhatósághoz, így a bejelentés alapján a cégbíróság automatikusan bejegyzi a végelszámolás 

kezdetét és a cégnév toldását a cégnyilvántartásba.  
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Az egyszerűsített végelszámolás során, annak kezdő időpontját megelőző nappal, mint 

fordulónappal egy tevékenységet záró beszámolót, a végelszámolás kezdő időpontjával pedig 

egy végelszámolási nyitó mérleget szükséges elkészíteni. A társaság könyvvizsgálójával 

történt egyeztetés alapján erre sor kerülhet az idei év utolsó napjával, és innentől számítottan 

az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására 150 nap áll rendelkezésre. A végelszámolás 

lefolytatását és befejezését követően a végelszámoló a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 

– az alapító elé terjeszti jóváhagyásra a Ctv. 111. § (1) bekezdése szerinti iratokat.  

2018. december 31. napjával egyébként is szükséges beszámolót készíteni, így a 2018. évi 

beszámoló mérlege a végelszámolás nyitó mérlegeként felhasználható. 

A végelszámolás elrendelésének, lefolytatásának és sikeres befejezésének jelenleg semmilyen 

akadálya nincsen. 

A ZJH a végelszámolás ideje alatt a Társulással fennálló megbízási szerződésének 

maradéktalanul eleget tesz. 

 

Alább bemutatjuk a végelszámolás operatív mozzanatait.  

 1. A VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA (ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS) 

1.1. A legfőbb szerv határozata: 

- A cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve 

- Végelszámolás kezdő napjának meghatározása 

- Végelszámoló megválasztása + díjazás megállapítása 

 

1.2. A végelszámolás közzététele (kezdeményezése) 

A határozat meghozatalától számított 15 napon belül. 

1.3. Hatóságok értesítése - a közzétételt követő 15 napon belül a végelszámoló értesíti. 

2. A VÉGELSZÁMOLÁS LEFOLYTATÁSA (KÖNYVELŐI ELŐKÉSZÍTÉS) 

 

2.2. Záró beszámoló és adóbevallásokat a kezdő naptól számított 45 napon belül kell 

elkészíteni. 

2.3. Végelszámolási nyitó mérleget szintén a kezdőnapot követő 45 napon belül kell 

elkészíteni. 

2.4. A végelszámolás befejezéséhez a Társulás elé terjeszteni a felügyelőbizottság és a 

könyvvizsgáló jelentésével együtt: 

- az adóbevallásokat 

- záró mérleget (beszámolót) 

- a vagyonfelosztási javaslatot, valamint 

- a zárójelentést. 
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3. VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE (ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS) 

 

3.1. A Társulás határozatot hoz a fentekről, valamint a 

- A vagyonfelosztásról, s a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról. Megjegyzés: a 

végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy 

tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek; (Pl. Bérleti díj 

követelés és használati díj tartozás.)  

- A cég teljes működési iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről; 

- A végelszámoló felmentéséről;  

- A cég jogutód nélküli megszűnésének kimondásáról  

3.2. A végelszámoló nyilatkozatokat tesz a fenti határozatoknak megfelelően. 

3.3. A törlési kérelem és mellékletei benyújtása a cégbírósághoz 

A végelszámolást a kezdőnaptól számított 150. napon – 2019. május 31-ig – be kell fejezni. 

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentiekre tekintettel hozzon döntést a Zöld 

Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. egyszerűsített végelszámolással való jogutód nélküli 

megszüntetéséről akként, hogy a végelszámolás kezdő időpontja 2019. január 01. napja 

legyen. Egyben javaslom, hogy a Társulás készítse elő a ZJH Kft megszűnése utáni időszakra 

a szakmai feladatok ellátásának biztosítására a megfelelő szakértői megállapodásokat.  

 

 

Tatabánya, 2018. augusztus 31. 

 

 

Marx Ernő 

Elnök 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

……../2018. (IX.12.) sz. Határozat 

a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. megszüntetéséről 

 

 

1. A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa, mint Alapító elhatározza a 

Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft (ZJH) egyszerűsített végelszámolással történő jogutód 

nélküli megszüntetését, végelszámolása elrendelését. A végelszámolás kezdő időpontjaként 

2019. január 01. napját határozza meg, a végelszámolás befejezésének időpontja 2019. május 

31. Az alapító rögzíti, hogy a társaság cégnevét így a „végelszámolás alatt”, rövidített neve a 

„v.a.” toldattal kiegészül.  

Az alapító rögzíti, hogy a végelszámolót terhelő feladatokat Martin Attila Péter (anyja neve: 

Reményi Sarolta, születési ideje: 1957.06.27., lakcíme: 2100 Gödöllő, Dalmady Győző u. 8.) 

ügyvezető látja el a Ctv. 114. § (2) bekezdése alapján. Az ügyvezető a társaság megszűnéséig 

változatlan tartalmú szerződéssel látja el az ügyvezetői feladatait. 

Az alapító rögzíti, hogy a Társaság vagyoni részesedésével más jogalany nem működik, 

részvételével működő alapítvány vagy társadalmi szervezet nem létezik, így ezek sorsáról 

dönteni nem kell. 

 

Határidő: értesítésre: 2018. szeptember 15. 

Felelős: Martin Attila ügyvezető 

 

3. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy Martin Attila Péter ügyvezető 

2018.12.31-ig érvényes határozott idejű munkaszerződését változatlan tartalommal a ZJH 

megszűnésének időpontjáig hosszabbítsa meg.  

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Társulás Elnöke 

 

2. A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy készítse elő ZJH megszűnése utáni 

időszakra a ZJH Kft által ellátott feladatokra a szükséges szakértői megállapodásokat. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Társulás Elnöke 
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ELŐTERJESZTÉS 

A DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSULÁS  

2018. SZEPTEMBER 12-I ÜLÉSÉRE 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Duna-Vértes Üzemeltető Konzorcium és a Zöld Jövőnkért 

Hulladékhasznosító Kft. közötti perrel érintett bérleti díjról 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Marx Ernő 

 elnök 

  

Előkészítő: GFSZ Nonprofit Kft. és ZJH Kft. 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 2015. december 1-én 

megkötött Megbízási Szerződésben megbízta a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft-t (ZJH 

Kft.) a próbaüzemet követő időszakra a projektből létrehozott hulladékgazdálkodási 

létesítmények és eszközök üzemeltetésére irányuló közbeszerzés lefolytatásával kapcsolatos 

teendők ellátására, az üzemeltetési szerződés előkészítésére és a megkötésére, valamint az 

üzemeltetés megkezdését követő, az üzemszerű, a hulladékgazdálkodási létesítmények és 

eszközök hosszú távú működtetése alatti, a Társulás érdekében történő kezelésre. 

 

A fentiek alapján a ZJH Kft. a közbeszerzési eljárást lefolytatta és annak nyertesével 

üzemeltetési szerződést kötött 2016. július 12-én. A közbeszerzésen nyertes Üzemeltető a 

térségi közszolgáltatók alkotta Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium (konzorciumvezető: 

(NHSZ) Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., tagok: NHSZ Tatabánya Zrt. és 

Zöld Bicske Nonprofit Kft.) a Társulási Tanács korábbi határozata alapján 2018. július 4-ig, 

az új Üzemeltetővel történő szerződéskötés dátumáig látta el ezt a feladatot. 

Az Üzemeltetési Szerződés alapján fizetendő bérleti díjakat a régi Üzemeltető Konzorcium 

késedelmesen fizette meg. Az elmaradt bérleti díjak mielőbbi behajtása érdekében a Társulás 

tulajdonában lévő ZJH Kft. bírósághoz fordult. Az Üzemeltető Konzorcium a fennálló 

tartozását nem vitatja és tudja is teljesíteni. Tekintettel azonban arra, hogy a késedelmes 

fizetés után számított késedelmi kamat – már 2018. július 20-ig számítottan is – elérte a 

30 635 EFt-ot - kérte, hogy a közszolgáltatás zökkenőmentes biztosítása érdekében, peren 

kívüli megállapodás keretében Felperes (ZJH Kft.) tekintsen el a bérleti díj tartozás után járó 

késedelmi kamattól és a 2018 I. félévi bérleti díj megfizetése is csak 2018. december 31-én 

váljon esedékessé. A ZJH Kft. nem, csak a Társulás jogosult a fenti kérdésről dönteni. Az 

üzemeltető jelezte, hogy a kamatterhek olyan mértékben rontják likviditását, hogy veszélybe 

kerülne a közszolgáltatás ellátása. 

Javasoljuk, hogy a Társulás a kamat terhet azzal a feltétellel engedje el, hogy amennyiben a 

Társulásnak a bérleti díj késedelmes megfizetéséből adódóan költsége keletkezne, akkor 

annak mértékéig azt az Üzemeltető Konzorcium az elengedett késedelmi kamat terhére a 

Társulás részére megtéríteni köteles. 

 

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

fenti kérdésekben döntést hozni szíveskedjen! 

 

 

2018. augusztus 31. 

 

 

Marx Ernő 

 elnök 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

……../2018. (IX.12.) sz. Határozat 

a Duna-Vértes Üzemeltető Konzorcium és a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. közötti 

perrel érintett bérleti díjról 

 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a Zöld Jövőnkért 

Hulladékhasznosító Kft. és a Duna-Vértes Üzemeltető Konzorcium között 2016. július 12-én 

megkötött a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” 

létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetésére megkötött Üzemeltetési Szerződésben foglalt 

bérleti díj késedelmes megfizetéséből származó késedelmi kamatkövetelésétől teljes 

egészében eltekint, amennyiben az Üzemeltető Konzorcium a 2016 és 2017 évre esedékes 

bérleti díj tőketartozását az erre vonatkozó megállapodás megkötését követő 15 napon belül, 

míg a 2018 I. félévre esedékes bérleti díjat 2018. december 31-ig maradéktalanul megfizeti. 

Amennyiben a késedelmes bérleti díj fizetés miatt a Társulásnak többletköltsége keletkezik, 

akkor azt az Üzemeltető Konzorcium az elengedett késedelmi kamat terhére a Társulás 

részére megtéríteni köteles. 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa felhatalmazza a ZJH 

Kft. ügyvezetőjét az ilyen tartalmú megállapodás aláírására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Martin Attila ügyvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

 

   

 


