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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2019. május 29.-ei ülésen az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
1./ Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. 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. 
A Duna - Vértes Köze Regionális Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadása az Áht. előírásainak és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásai figyelembe vételével a 
következők szerint terjesztette elő: 
„Az előző évhez hasonlósan a Társulás 2018. évi gazdálkodásának jelentős tényezője lett volna a KEHOP-
3.2.1-15-2016-0003 EU-s pályázat, melyre 5.168.739.394 Ft-ot terveztünk be mind kiadási, mind 
bevételi oldalon, de ebben a költségvetési évben sem kiadásunk, sem bevételünk nem volt a pályázat 
kapcsán. 
A tatabányai hulladékkezelő központban történt tűzeset kapcsán a károk helyreállítására 2018. évben a 
biztosítótól 44.000.000,-Ft-ot, az NHSZ-től 52.342.000,-Ft-ot kaptunk. Kifizetésre karbantartási soron 
1.936.535,- Ft, szakmai szolgáltatás soron 854.996,-Ft, felújítás soron 64.256.006,-Ft+ ÁFA lett kifizetve. 
2019-ben kerül még kifizetésre 14.737.956,-Ft + ÁFA.” 
 
Mellékletek: 1_1, 1_2, 1_3, 1_4 
 

2./ A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének 

módosítása 

 

Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási és bevételi oldalt 18.733.795,- forinttal kell csökkenteni, 
melynek fő oka, hogy a 2018 éves beszámoló alátámasztásaként kiküldésre kerültek az egyenlegközlők, 
így pontosítása kerültek a ZJH és az NHSZ tartozásai valamint ennek vonzataként az ÁFA befizetések, ill. 
visszaigénylések. A ZJH-nak mínuszos számlát kellett kiállítani , az NHSZ-nek egy számlája pedig tévesen 
került rögzítésre még a 2018-as évre ez 18.588.995,-Ft-os csökkenést eredményezett A maradvány 
összegét is csökkenteni kellett 144.800,-Ft-al, mivel az eredeti költségvetés tervezésekor a bankszámlák 
egyenlege került a költségvetésbe, de ezt módosítják a függő tételek ami a Duna-Vértes Közénél egy 
144.800,-Ft-os ajánlattételi biztosíték amivel a maradvány során nem számolhatunk. 
Egyéb főbb csoporton belüli előirányzat átkönyvelések szükségességét a mellékelt táblázat mutatja, 
azonban ezek az előirányzat növekedésével, illetve csökkenésével nem járnak. 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § értelmében a 
társulásoknak legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítani a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § 
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
A Társulásnak jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége. 
Melléklet: 2_2 
 



3./ A Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének 
módosítása (Kiegészítés a Tanácsülés 2019. május 29-i ülésének 2. napirendi pontjához 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/2f/09-11- 2011-0002 sz. 
projekt keretében az önkormányzat telkén felépítette a Tatabánya, Búzavirág úton található 
hulladékudvart 2015-ben, mely kivitelezés során a telket keresztülszelő, a hulladékudvart ellátó víz és 
szennyvízvezeték, valamint villamos vezeték került kiépítésre (az ezt jelölő térképet csatoltuk). A 
vezetékekre vonatkozó szolgalmi jog nem került bejegyzésre, így azok a közműtérképeken, illetve az 
ingatlan nyilvántartásban sem kerültek feltüntetésre. 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a későbbiekben a telket megosztotta, melynek során 
létrejött a hulladékudvar telke (7860/1 hrsz.) és egy új, beépítetlen telek (7860/3 hrsz.). Az újonnan 
kialakuló 7860/3 hrsz.-ú ingatlanra a fenti szolgalmi jog bejegyzésének elmaradása miatt sajnos már 
nem jelentek meg a hulladékudvart ellátó vezetékek, amelyek a telket keresztben ketté szelik. 
Az önkormányzat a fenti terhektől mentesnek vélt telket az elmúlt évben értékesítette. Az adás-vételi 
szerződés megkötését követően a Vevő fedezte fel a hulladékudvart ellátó vezetékeket. Mivel ez 
ellehetetleníti az ő beruházását (a telek beépíthetőségét akadályozza), azzal az igénnyel élt, hogy Eladó 
helyezze át ezeket a vezetékeket. 
Figyelembe véve, hogy a hulladékudvar és az azt ellátó vezetékek is a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonát képezik, Tatabánya Megye Jogú Város Önkormányzata 
felkérte a Társulást, hogy a vezetékek áthelyezéséről 2019. június 30-ig saját költségén gondoskodjon. 
A helyzet rendezéséhez szükséges összegű költségek csak most váltak ismertté, a vezetékek áthelyezése 
várhatóan 9,7 M Ft + ÁFA összeget fognak kitenni. Jelenleg 3 M Ft áll rendelkezésre az ügy 
rendezéséhez. Ugyanakkor az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. a ZJH Kft. által indított per során 
megfizette az elmaradt bérleti díj megfizetése mellett a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatot is, 
amelynek mértéke több, mint 38 M Ft, így a hiányzó 6,7 M Ft + ÁFA összegre fedezetet nyújt a nem 
tervezett késedelmi kamat bevétel.  
 
Mellékletek: 3_1, 3_2 
 
4./ A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőjének 2018. prémium feladatainak értékelése 
 
A ZJH Kft. 2015.december 4-től érvényes javadalmazási szabályzata szerint: 
ad.1.2.1. A vezető tisztségviselő(k) számára - amennyiben munkaszerződés alapján látja el feladatát - 
teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a társaság 
legfőbb szerve (alapító) állapít meg. A prémiumkitűzésről, a prémiumelőleg kifizetéséről és a 
prémiumfeladatok teljesítésének értékeléséről a döntést megelőzően ki kell kérni a felügyelőbizottság 
véleményét. 
ad.1.2.7. 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. 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémium feladatainak teljesítését a 
Társaság Felügyelő Bizottsága 2019.február 26-i ülésén megtárgyalta. 
 
Mellékletek: 4_1 
 
5./ A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft.”v.a” egyszerűsített végelszámolásáról a végelszámolás 
általános szabályaira való áttérés 
 
A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft”v.a.” 2019. január 01. napjától kezdődően végelszámolás alatt 
áll. A végelszámolást az ügyvezetés az egyszerűsített végelszámolás alapján próbálta lefolytatni annak 
érdekében, hogy az mielőbb, így a lehető legkisebb költségráfordítás mellett befejezhető lehessen. 
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 
115/A. § (1) bekezdése alapján azonban a Társaság az egyszerűsített végelszámolásról köteles a 
végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerinti eljárásra áttérni, ha 
a) a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a hitelező a vitatott 
igénye miatt a cég ellen peres eljárást indít, 
b) végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy 



c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő egyébként eltelt. 
 
A Társasággal szemben a korábbi üzemeltető konzorcium egyik tagja, a Zöld Bicske Nonprofit Kft 
határozott perköltség iránti igényt érvényesített a tatabányai Törvényszék előtt folyamatban lévő -a ZJH 
által a korábbi üzemeltető konzorciummal szemben a bérleti díj tartozás behajtása érdekében indított - 
peres eljárásban. Ez olyan hitelezői igénynek minősül, amely okán a Ctv. fent hivatkozott 115/A. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a végelszámolást végző ügyvezető köteles áttérni az általános szabályokra. 
 
Szükséges továbbá a végelszámolás általános szabályaira történő áttérés miatt végelszámolót 
választani, mert az egyszerűsített eljárás során a végelszámolói teendőket Martin Attila ügyvezetőként 
elláthatta.  

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra az 
adóbevallásokat, a számviteli jogszabályokban előírt, a végelszámoláshoz szükséges dokumentumokat 
és vagyonfelosztási javaslatát is. A végelszámolás befejezésekor a végelszámoló határozza meg - nyilván 
a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés alapján - a végelszámolás befejezésének időpontját, melyre 
vonatkozó számviteli beszámolót előkészítteti. 

A ZJH Kft megszűnése után mindaddig amíg a bicskei létesítmény állami tulajdonba vétele nem valósul 
meg a fenti feladatok, illetve szerződések fenntartása szükséges, azokat a Társulásnak, mint 
tulajdonosnak jogutódlással át kell vennie. 

Melléklet: 5_1 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
1. Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás ( 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) 2018. évi pénzügyi zárszámadásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

2. Határozati javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás ( 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) 2019. évi költségvetésének módosításáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

3. Határozati javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás ( 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) 2019. évi költségvetési módosításának 
kiegészítéséről szóló beszámolót elfogadja 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 

4. Határozati javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
ügyvezetőjének ( 2800 Tatabánya, Regionális Hulladékkezelő Központ, Dubnik völgy 0739/13. hrsz.) 
2018. évi prémium feladatainak értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal  

5. Határozati javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ( 2800 
Tatabánya, Regionális Hulladékkezelő Központ, Dubnik völgy 0739/13. hrsz.) végelszámolásáról szóló 
beszámolót elfogadja 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal  
Budakalász, 2019. június 11. 

Rogán László 
Polgármester 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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.  

 

A Duna – Vértes Köze Regionális Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadása az Áht. 

előírásainak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm.rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 

előírásai figyelembe vételével a következők szerint terjesztem elő: 

 

 

I. Feladatellátás általános értékelése 

 

Az előző évhez hasonlósan a Társulás 2018. évi gazdálkodásának jelentős tényezője lett volna 

a KEHOP-3.2.1-15-2016-0003 EU-s pályázat, melyre 5.168.739.394 Ft-ot terveztünk be mind 

kiadási, mind bevételi oldalon, de ebben a költségvetési évben sem kiadásunk, sem bevételünk 

nem volt a pályázat kapcsán. 

A tatabányai hulladékkezelő központban történt tűzeset kapcsán a károk helyreállítására 2018. 

évben a biztosítótól 44.000.00,-Ft-ot, az NHSZ-től 52.342.000,-Ft-ot kaptunk. Kifizetésre 

karbantartási soron 1.936.535,- Ft, szakmai szolgáltatás soron 854.996,-Ft, felújítás soron 

64.256.006,-Ft+ ÁFA került kifizetésre. 2019-ben kerül még kifizetésre 14.737.956,-Ft +  

ÁFA. 

 

Bevételek 
 

Összességében 2018. december 31-ig ténylegesen (maradvány nélkül) 501.041.111 Ft bevétel 

folyt be, ami 5.875.437.050,- Ft-tal (86 %-kal) kevesebb, mint az eredeti előirányzat, melynek 

fő oka a fentebb említett pályázat, mely átütemezésre került 2019 évre. Tulajdonosi bevételből 

a 467.259.000,-Ft + ÁFA eredeti előirányzathoz képest, csak 310.229.301,-Ft + ÁFA folyt be. 

A ZJH Kft. 2019-ben rendezte csak tartozásait és az NHSZ-nek előírt kötelezettségek is csak 

részben folytak be 2018-ban. A bevétel összege működési bevétel volt, felhalmozási 

bevételünk 2018-ban nem keletkezett. (1. melléklet) 

A Társulás 2018. évi bevételei, melynek fő összege 627.656.507,- Ft 

 

 a tagönkormányzatok befizetései (tagdíjak)  

 kamatbevételek, kártérítés, közvetített szolgáltatások, 

 tulajdonosi bevételek Zöld Jövőnkért Kft-től, NHSZ Vértes Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től  

 2017. évi költségvetési maradvány teszi ki. (126.615.396,-Ft) 

 

 

 

1./ Működési bevétel:  

 Legjelentősebb a Zöld Jövőnkért Kft. használati díj befizetése volt 301.171.508 + 

81.316.307,-Ft ÁFA.  Az NHSZ 
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9.057.793,-Ft + 2.445.604,-Ft ÁFA fizetett. 

 10.651.981,- Ft volt a társulási tagdíjak befizetéséből származó összeg, a 11.106.472,-Ft 

tervezett előirányzattal szemben. Látható, hogy az önkormányzatok többsége 

fegyelmezetten fizette be a számukra előírt összegeket. 

 44.000.000,-Ft- ot fizetett a biztosító a tűzkárra. 

 53.342.000,-Ft kártérítést kaptunk az NHSZ-től a tűzkár helyreállítási munkákra. 

 44.093,- Ft + 11.825,-Ft áfa folyt be kamat bevételre, közvetített szolgáltatások 

bevételeire. 

 

2./ Felhalmozási bevétel 

 Nem volt 

 

3./ Finanszírozási bevételek 

 A 2018. évben keletkezett 126.615.396,-Ft maradványt teljes egészében igénybe vette a 

Társulás.  

 

A bevételek feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

 

Kiadások 

 

Összességében 2018. december 31-ig a módosított kiadási előirányzat 69 %-a került 

felhasználásra, azaz 433.507.756 Ft, ebből 351.902.628 Ft működési, 81.605.128 Ft 

felhalmozási kiadás, finanszírozási kiadás nem volt. (1. melléklet) 

 

1./. A működési kiadások  

 

A dologi kiadások között szerepel: 

 Informatikai szolgáltatás díja (20.000,-Ft) ami a domain fenntartás költségeit fedezi.  

 Bérleti és lízing díjak az önkormányzatoknak fizetett földhasználati díjak összegeit 

tartalmazza (170.127.360,-Ft + ÁFA). 

 Karbantartás a tűzkár utáni karbantartási munkák kiadásai (1.936.536,-Ft) 

 Közvetített szolgáltatás (20.934,-Ft) azokat a kifizetett közüzemi díjakat tartalmazza, 

amiket a szolgáltatók a Társulásnak címeztek, de a költség a Zöld Jövőnkért Kft-t, illetve 

a NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft-t terheli, ezért azok tovább számlázásra kerültek. 

 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ÁFA nélkül) (58.075.901,-Ft) 



Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2800 Tatabánya Fő tér 6. 

Tel/Fax.:06-34-785-580 

e-mail:nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu 

 
 

 

  

a) a GFSZ-nek (5.375.000,-Ft), 

b) a pénzügyi ügyintézőnek (1.488.000,-Ft),  

c) a Zöld jövőnkért Kft-nek (48.944.000,-Ft),   

d) az ügyvédnek fizetett (1.180.700,-Ft) megbízási díjakat,  

e) tűzkár utáni szakmai szolgáltatás (Stadler: 854.996,-Ft),  

f) a pénzügyi (Gordius) program szolgáltatási díját tartalmazza (232.805,-Ft). 

 Egyéb szolgáltatás: bankköltségek (154.849,-Ft) 

 ÁFA:  

g) előzetesen felszámított ÁFA (59.975.424,-Ft), a fentebb felsorolt kiadások utáni 

fizetendő ÁFA-t tartalmazza. 

h) fizetendő ÁFA (58.986.000,-Ft). nagyobbrészt a hulladékgazdálkodási rendszer 

működésének bevételi és kiadási különbségének befizetéseit tartalmazza. 

 Egyéb dologi kiadások (2.605.625,-Ft), előző években befizetett jótállási biztosíték 

visszautalt összegét tartalmazza (Print Kft.) 

 

2./ Felhalmozási kiadás  

 Felújításra felhasznált 64.256.006,-Ft + 17.349.122,-Ft ÁFA, a tűzkár utáni felújításra 

fordított költségeket tartalmazza 

 

A kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesülését a 3. melléklet szemlélteti. 

 

 

4./ A Társulásnak nincs engedélyezett és átlagos statisztikai létszáma. 

 

2018. évi maradvány 

 

A Társulásnál 194.148.751,-Ft, maradvány keletkezett. Kötelezettséggel terhelt maradványa 

20.898.862,-Ft. Szabad maradvány 173.249.889,-Ft. A céltartalékra elkülönített pénz nem 

kötelezettségként jelenik meg, hanem a pénzmaradvány része és alszámlán van elkülönítve 

(86.680.482,-Ft). Tehát a tényleges szabad pénzmaradvány 86.569.407,-Ft.  

A maradvány részletes levezetését a 6. melléklet tartalmazza. 

 

A Társulás előző évi maradványából a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására 

céltartalékot kellett képezni, amit a jogszabályok alapján a Hulladékkezelő Központ egységes 

környezethasználati engedélye (IPPC engedély) ír elő. Mértékét az elfogadott előzetes 

rekultivációs terv tartalmazza, mely 988,-Ft/ tonna. Rekultivációs és utógondozási céltartalékra a 

Zöld Jövőnkért Kft leadott kimutatása alapján 47.659.316,-Ft-ot különítettünk el. 

 

Pótlási fedezet számlára kellett elhelyezni a bérleti díjból a Társulás folyó és várható 

kötelezettségeinek levonása után maradt összeget. (ZJH megbízási díj, rekultivációs céltartalék, 
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GFSZ díja, földbérleti díjak) Ennek összege 2018. évben 10.863.033,-Ft. 

 

A 894.018,- Ft kötelezettség az önkormányzatok túlfizetéseire van előírva, amit TSZH lerakók 

rekultivációjára, illetve pályázatkészítési díjra többlettként fizettek be. 

A 86.569.407,- Ft szabad pénzmaradványból kell megképezni 2019 évben a 2018 évi 

céltartalékokat. 

 

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiemelt kiadási előirányzatonkénti megoszlását az 

alábbi tábla szemlélteti: 

 

                                                                                                           

Megnevezése összeg Ft 

Céltartalék + Pótlási fedezet 86.680.482 

Dologi kiadások 1.287.640 

Felújítási kiadások 18.717.204 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 894.018 

Kötelezettséggel terhelt pénzm.  össz. 107.579.344 

Szabad pénzmaradvány 86.569.407 

Összesen: 194.148.751 

 

 

II. Vagyon alakulása 

 

A Társulás mérleg szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz értéke 18.829.307.397 

Ft. Az előző évhez képest 930.544.680,- Ft csökkenést mutat, melynek okai: 

 

 2018. évi értékcsökkenési elszámolások 

 Tűzkár miatti terven felüli értékcsökkenés, felújítás miatti értéknövekedés 

 2018-ban történt lopási kár a mérleget nem érinti, mivel nullára írt eszközök kivezetése 

történt meg. 

 

A Társulás mérlegét, eredmény kimutatását, vagyonkimutatását a 8-10 mellékletek 

tartalmazzák. 

 

A fentieken túl az Áht. 91. és 24. § alapján a zárszámadásban tájékoztatni kell a Társulási 

Tanácsot a következőkről: 

 költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (1.2 melléklet) 

 pénzeszközök 2018. évi változása (7. sz. melléklet) 
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 közvetett támogatások alakulása (A Társulásnak erre vonatkozóan nincs adata) 

 ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. (A 

Társulásnak erre vonatkozóan nincs adata) 

 helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege (Más jogcímen közvetett támogatása nincs a Társulásnak.) 

 a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb 

csoportokban (2. sz. függelék) 

 többéves kihatással járó döntés (csak az európai uniós forrásból megvalósuló KEHOP-

3.2.1-15-2016-0003 projekt) 

 

 

A Társulásnak nincs: 

 Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 

A Társulásnak van: 

 a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft (100 

%-ban) 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés 

határozati javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Tatabánya, 2019. május 15. 

 

 Marx Ernő 

 elnök 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi zárszámadásáról 

 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) 

Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1)-(3) 

bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a Társulás 2018. 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 2018. évi költségvetésének: 

 

1) költségvetési bevételek – maradvány-igénybevétel nélküli – teljesítésének főösszegét 

 

501.041.111 Ft-ban 

 

állapítja meg, amelyből 

 

 működési bevétel:  501.041.111 Ft, 

 felhalmozási bevétel:  0 Ft. 

  

 

2) költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 

 

433.507.756 Ft-ban 

 

állapítja meg, amelyből 

 

 működési kiadás:  351.902.628 Ft, 

 felhalmozási kiadás:  81.605.128 Ft, 

 finanszírozási kiadás: 0 Ft. 

 

3) Az előző évi maradvány összegéből 126.615.396. Ft maradvány igénybevételét 

állapítja meg. 

 

b. A Társulás Tanácsa a 2018. év költségvetési maradványát 194.148.751 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

 

2. A költségvetés szerkezete 

 

a. A Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének részletezését 

mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban az 1. melléklet tartalmazza.  

b. Költségvetési mérlegét 1.2  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. 
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d. Társulás és az általa irányított költségvetési szerv kiadási előirányzatait kötelező, 

önként vállalt és államigazgatási feladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti 

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 2. függelék tartalmazza. 

h. A Társulásnak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

projektjét a 11. melléklet tartalmazza. 

i. A Társulás 2018. évi maradvány levezetését a 6. melléklet tartalmazza. 

j. A Társulás 2018. évi pénzeszköz változás kimutatását a 7. melléklet tartalmazza 

k. A Társulás 2018. évi nem konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. 

l. A Társulás 2018. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. 

m. A Társulás 2018. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.  

n. A Társulás 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként az 3/a. számú 

melléklet tartalmazza. 

o. A Társulás engedélyezett létszámmal nem rendelkezik (4. melléklet) 

 

 

E határozat 12 számozott mellékletet és 2 függeléket tartalmaz 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Marx Ernő a társulás elnöke 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Tanácsának 

Vélemény  

Elvégeztem Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (a Társulás) 2018. évi 

összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 

2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből  –  melyben az eszközök és források 

egyező végösszege 19 309 552 556 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre 

vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített  költségvetési bevételek összege 

501 041 111 Ft (összes bevétel 627 656 507 Ft), a teljesített költségvetési kiadások összege 433 507 756 Ft 

(összes kiadás 433 507 756 Ft) –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált 

eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 111 295 762 Ft (nyereség)  – áll.  

Véleményem szerint az összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad a Társulás 

2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a 2018. év költségvetésének 

teljesítéséről, valamint jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.  

A konszolidált beszámoló mellett elvégeztem a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló rendelettervezetének könyvvizsgálatát is. 

Véleményem szerint Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. 

december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendelettervezete és az abban 

közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek 

megfelelően a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 

kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint 

a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont 

(konszolidált) beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet  könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 

tartalmazza.  

Az összevont (konszolidált) beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet általam végzett 

könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független 

vagyok a Társulástól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai 

felelősségeimnek is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot 

nyújtanak véleményemhez.  
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A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) 

beszámolóért 

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet alapjául 

szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás 

számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének 

megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart 

ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes 

összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.  

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy 

felmérje a Társulásnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a 

beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés 

felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való 

alkalmazásáért.  

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társulás pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.]
 

 

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet 

könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom volt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont 

(konszolidált) beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó 

független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek 

csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek 

önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók összevont (konszolidált) beszámoló 

alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a 

részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat 

egésze során. Emellett:  

 Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló és a zárszámadási 

rendelettervezet akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az 

ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, 

valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 

szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társulás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsak. 

 Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló 

éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a 



3 

 

tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 

eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 

Társulásnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a 

szervezeti és feladatváltozásokra.  Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges 

bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az 

összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Társulásnál a vállalkozás folytatása 

elvének érvényesülését.  

 Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 

valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.  

Megvizsgáltam a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös 

tekintettel a Társulásnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, 

pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves 

kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és a Társulás 

tulajdonában álló szervezetek, részesedések alakulására.   

 

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társulás által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek.  

 

Egyéb kérdések 

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló 

kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és a Társulásnak megküldött, összevont (konszolidált) 

beszámolóról, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetről készült.  

 

Tata, 2019.  május 15. 

     

……………………………………….. 
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