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Beszámoló a Mosonmagyaróvár Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részéről 
 

A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nevében 

munkánkról az alábbiak szerint számolunk be: 

 

Országos kitekintés 

A jelenlegi országos rendszer kialakításában a jogszabályi feltételek adnak keretet, az alábbiak 

szerint. 

 

A 2015. CCXXI. törvény 1. § (16) bekezdése módosította a 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. 

§ (2) bekezdést, ennek értelmében az önkormányzatok, illetve ezek társulásai 2016. június 30-

ig módosították a közszolgáltatási szerződéseiket. Törlésre került a közszolgáltatási díjbeszedés 

és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre került, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló 

szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. Ennek 

megfelelően átdolgoztuk a Kisalföldi Nkft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésünket is, 

mely jelenleg a Társulás területére kiterjed, így 71 település részéről biztosítja a lakossági 

hulladék kezelését.  

 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 

szabályiról szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

NHKV Zrt.-től a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató NKft. a 

működéséhez szükséges Megfelelőségi Véleményt második körben is megkapta, ami azért is 

fontos, mert a szétaprózott, sok esetben nem a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő, kisebb, 

akár magánkézben lévő közszolgáltatói rendszer helyett egy felülről megszabott területi 

felosztás kialakítását szorgalmazzák országos szinten. Mindez azt bizonyítja, hogy a Kisalföldi 

NKft. működését tekintve megfelelő munkát végez ahhoz, hogy a későbbiekben is ellássa a 

feladatokat. 

 

Az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban nyilvánosságra hozta (2017. május 2-i állapotnak 

megfelelően) a szolgáltatási területek integrációjának lehetséges kimenetelét. Látható, hogy a 

Közszolgáltatók között a STKH Sopron és Térsége NKft. és a Kisalföldi Nkft. szerepel, 

valamint további két cég került megjelölésre, amelyek részt vesznek a közszolgáltatási 

feladatok teljesítésében (lásd a lenti ábrán). 

 

A hulladékgazdálkodás országos átalakításának hatása a Társulásra és a Kisalföldi Nkft 

közszolgáltatóra: 

A Koordináló szerv elfogadta a közszolgáltatási szerződésmódosítást, mely feltétele volt a 

közszolgáltató működésének és a jogszabályi megfelelésnek.  

 

Bár, az integrációra vonatkozó irányok viszonylag egyértelműen látszódnak, annak folyamata 

és mikéntje még mindig nem került tisztázásra. 

Amiatt, hogy a rendszer még nem állt fel teljesen, a Kisalföldi Nkft. jelentős likviditási 

problémákkal küzd, amelynek legfőbb oka a szolgáltatási díjak elmaradása, illetve annak csak 

részbeni kifizetése. 

 

2017. I negyedévétől a korábbi bérszámlázással szemben alapvető változás, hogy az NHKV 

Zrt. maga számlázza ki a közszolgáltatási díjat. Azonban a koordináló által alkalmazott program 

később készült el a tervezettnél, ráadásul a program készítői a számlázás országosan eltérő 



2 
 

rendszeréből adódó sajátosságokra (számlázás módja, ügyfelek típusai, közszolgáltatóknál 

alkalmazott programtípusok stb) sem készültek fel teljeskörűen. Így történhetett meg, hogy az 

első negyedéves lakossági számlák több hónapos csúszással július végén kerültek az 

ügyfelekhez, ráadásul több számla formai és számviteli hibákat tartalmazott, a társasházban élő 

egyedi ügyfelek pedig a mai napig sem kaptak számlát.  

A közületi számlák elkészítésre az NHKV Zrt bérszámlázási szerződést kötött a 

közszolgáltatóval, azonban a számlázás a rendszer hiányosságai miatt a mai napig nem 

kezdődött el. 

 

A tapasztalatok szerint, az alapdíjból, pozitív és negatív korrekciós tényezőkből kalkulált, 

bonyolult képlet alapján megszülető díj szinte sehol sem fedezi a közszolgáltatás valós 

költségeit, a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási rendszer-elemeiért fizetendő bérleti 

díjat pedig végképp nem. Ez a helyzet volt érzékelhető 2016 évben a Kisalföldi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft esetében is, mely csak az FM által 2015 évre és 2016 év 

I. negyedévére megítélt és 2017 első felében kifizetett 232 millió forintos 

veszteségkompenzáció következtében nem vált veszteségessé. 

 A támogatás a cég stabilizációját biztosította, viszont az eddig felhalmozott veszteséget csak 

részben fedezte. A 2017-ben eddig kifizetett I. negyedéves szolgáltatói díj mértéke – mely teljes 

mértékben a jogszabályban meghatározott díjképletre épült – pedig tovább nehezíti a jövőbeli 

tervszerű működést.  
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft költségei ugyanis 2017. I. félévében cca 310 

millió forintra rúgtak, a megítélt szolgáltatási díj ezzel szemben csak 188 millió forint volt, azaz 

a költségek 60 %-ra nyújt csak fedezetet. A begyűjtött összes hulladék literjére visszaszámolva 

elmondható, hogy a közszolgáltatás ellátásáért a Kft. 2,60 Ft/liter díjat kap, amely 

Mosonmagyaróvár város 2006 évi, az alapszolgáltatás ellátásáért fizetendő díjával egyenlő 

mértékű.  
 

A Társulás helyzete:  

Az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban nyilvánosságra hozta (2017. május 2-i állapotnak 

megfelelően) a szolgáltatási területek integrációjának lehetséges kimenetelét. Látható, hogy a 

Közszolgáltatók között a STKH Sopron és Térsége NKft. és a Kisalföldi Nkft. szerepel, 

valamint további két cég került megjelölésre, amelyek részt vesznek a közszolgáltatási 

feladatok teljesítésében. 

Jelenleg a Zrt. részéről még nem kaptunk pontos eljárásrendet az integráció lebonyolításával 

kapcsolatban, de egy új pályázat kapcsán (lásd lentebb) már látható, hogy egymást kiegészítő 

fejlesztések szerepelnek a tervekben. 
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Projektek 

A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelenleg 3 

befejezett projektet tart fent. 

 

KEOP-2.3.0/2f/09-2009-0002 projekt, fenntartási időszak lejár: 2018.01.10. 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 projekt, fenntartási időszak lejár: 2021.04.14. 

KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007 projekt, fenntartási időszak lejár: 2019.05.21. 

 

Jelenleg egy új projektünk van előkészítő stádiumban, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”, melyet a 

1084/2016 (II.29.) Kormányhatározat 2. mellékletében nevesítettek. A tervezett 

hulladékgazdálkodási fejlesztések 2018. december 1-jével valósulnak meg, mely elsősorban a 

szelektív gyűjtésre, szállítási és előkezelési feladatokra irányulnak. A projektmenedzsment 

feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Zrt., mint Konzorciumvezető bonyolítja. 

 

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

gazdálkodásáról szóló 2016. évi szöveges beszámoló, tájékoztatás 

A Társulás 2016. évi költségvetésének tervezése során a következő irányelveket vettük 

figyelembe: 

A működési bevételek soron került megtervezésre az üzemeltetési szerződés alapján a 

„Mosonmagyaróvári Nagytérségi Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer 

Fejlesztése” (KEOP-1.1.1-2f/09-2010-0007) című EU-s pályázathoz kapcsolódó fenntartási 

kötelezettség miatt fellépő, üzemeltetési díj összege, melyet a Társulás a 100%-os tulajdonában 

lévő Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felé számláz ki.  

Az üzemeltetési díj összege az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök éves értékcsökkenési 

leírása, melyből realizálódó nettó árbevétel elkülönítésre került a projekt fenntartási 

kötelezettségének teljesítéséhez, biztosításához.  

2015. év során a 2014. évre kiszámlázott üzemeltetési díjbevétel áfa része folyt be a 

Társuláshoz, így forrást elkülöníteni a fenti célra nem tudtunk. Az üzemeltetési díj 2016. évi 
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összege nettó 50.484.233 Ft/negyedév. Az intézményi működési bevételek 66%-t az 

üzemeltetési díj és annak áfa mértéke tette ki.  

A Társulás tulajdonában lévő gazdasági társaság részére nyújtott visszatérítendő támogatás – 

50 millió Ft - szerződés szerinti kamat előírásra került 2.514e Ft összegben.  

További jelentős bevételt eredményezett a KEOP 1.1.1/C-13 pályázathoz kapcsolódó áfa 

visszatérülés összege, melyből 2016. januárjában 29.615e Ft teljesült, és továbbiakban még 

99.065e Ft áfa visszatérülést vártunk. 

 

Visszatérülő támogatások: Társulás, 100%-os tulajdonában Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

részére a Tanács 2/2014. (II.25.) TT határozatával – mely egyhangú volt – 50 millió Ft hosszú 

lejáratú tagi kölcsönt biztosított, melynek lejárata 2016. június 30. Ennek visszatérülését 

terveztük be ezen a rovaton. A szerződés 2016-ban, és 2017-ben is meghosszabbításra került, 

figyelemmel a gazdasági társaság nehéz likviditási helyzetére. 

 

Államháztartáson belüli támogatások soron került megtervezésre a 130 Ft/lakos működési 

támogatás, melyet a társulás tagönkormányzati fizetnek meg. Összege 15.400e Ft. 

 

Felhalmozási bevételek:  

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 pályázathoz kapcsolódó önrész támogatási összege 11.252e Ft 

összegben került meghatározásra illetve, Kóny rekultiváció tartozás törlesztésére 2.000e Ft 

került betervezésre 2016-ban. 

 

Kiadások: 

a személyi juttatások keretében az elnök tiszteletdíja, valamint a társulási adminisztratív 

feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási díjak (3.500e Ft), és ennek járulékai (945e Ft) 

kerültek megtervezésre.  

A dologi kiadások jelentős részét az üzemeltetési díjban kiszámlázott általános forgalmi adó 

megfizetése képezi (54.523e Ft). A működési kiadások között szerepel a PVSZ szervezet 

szervező és menedzsment munkájának támogatására kötött szerződésre fizetett havi nettó 200e 

Ft. A rekultivációs ellenőrzésekre 5.000e Ft-ot irányoztunk elő, projekthez kapcsolódó 

utógondozási feladatokra 300e Ft került előirányozásra. A Best Machinery Kft. részére 

visszafizetendő teljesítési biztosíték összege 4.935.000 Ft, valamint a Eurotrade Kft. részére 

visszafizetendő garancia összege 17.723.800,- Ft. Ezeket a garanciális visszafizetési 

kötelezettségeket a 2016. évi költségvetésbe nem terveztük be, mivel azok megfizetése a 

teljesítés követő két év és 40 nap után válik jogossá. Így a biztosítékok megfizetése 2018. év 

elején történik. Projekt könyvvizsgálatra bruttó 2.000e Ft, a szabálytalansági eljáráshoz 

kapcsolódó költségek finanszírozására 20.000e Ft összeg került meghatározásra. A társulás 

egyéb dologi kiadásaira 3.200e Ft került betervezésre. 

 

Felhalmozási kiadások KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 projekt kiadásai kapcsolódóan a WebEye 

Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. járműkövető szolgáltatás beüzemeltetési 

költsége bruttó 7.373.356 Ft összegben terhelte a 2016-os évet. A Társulás 100%-os 

tulajdonában lévő gazdasági társaság saját tőkéjének rendezésére 50.000e Ft került 

betervezésre. 

 

Tartalék soron 317.045e Ft szerepel, mely magába foglalja a Közszolgáltató várt üzemeltetési 

bevétel nettó összegét, mely 2016. évre 201.937e Ft került meghatározásra. Amennyiben az 

üzemletetési díj megfizetés nem realizálódik abban az esetben a fennmaradó tartalék terhére 

szükséges megfizetni a kiszámlázásra kerülő, de meg nem fizetett üzemeltetési díj áfa tartalmát 

a központi költségvetés felé. 



5 
 

 

2016. év tekintetében a Társulás gazdálkodása a következő módon alakult: 

A Tanács által jóváhagyott előirányzat módosításokat követően a kiadások összesített 

teljesítése 67,79 %-ot ért el a módosított előirányzathoz képest, illetve az eredeti előirányzathoz 

képest 74,97%-ban teljesültek. Az alaptevékenység költségvetési kiadásai elmaradásának 

indoka, hogy az egyéb felhalmozási kiadások között betervezett, a társulás 100 %-os 

tulajdonában álló gazdasági társaság saját tőkéjének rendezésére elkülönített forrás nem került 

felhasználásra. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját tőkéjének 

rendezésére, pótbefizetés által 2017. év július havában került sor, a Tanács 2017. májusi döntése 

alapján. 

 

A személyi juttatás és a kifizetett járulékok során került meghatározásra a Társulásban 

adminisztratív, illetve könyvvezetési feladatokat ellátók megbízási díja, illetve az elnök 

tiszteletdíja a tervezettek szerint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 81,16 % volt. 

 

A dologi kiadások esetében az egyéb szolgáltatások, valamint a Kisalföldi Kommunális 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. irányában kiszámlázott üzemeltetési díj után fizetendő 

áfát érintően került sor év közben előirányzat módosításra. A teljesítés a módosított 

előirányzathoz képest 98,25%. Az eredeti előirányzathoz képest (112,46 %) a növekményt az 

egyéb szolgáltatások között szereplő ügyvédi díjak, valamint az év során aktivált KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0022 pályázattal összhangban a Kisalföldi KHK-nak kiszámlázott 

üzemeltetési díj emelkedése kapcsán keletkezett fizetendő áfa többlet eredményezi 

mindösszesen 12.655.298 Ft összegben. 

 

Az egyéb felhalmozási célú támogatások esetében 50 millió Ft került betervezésre, melyet a 

Kisalföldi Kommunális Közszolgáltató Kft. részére, a gazdasági társaság saját tőkéjének 

rendezésére terveztünk be, felhasználásra azonban nem került sor. 

 

Az évközi előirányzat módosítások során – melynek jelentős része a 2015.évi maradvány 

(193.873.500 Ft) nyilvántartásba vételéhez kapcsolódik – a tartalékok előirányzata 

összességében 180.933.990 Ft-tal növekedett.  

 

A felhalmozási kiadások a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 pályázat befejezéséhez kapcsolódnak 

7.392.346 Ft teljesítéssel (járműkövető rendszer), valamint 500.000 Ft teljesítéssel toló kapu 

kialakítására került sor a jánossomorjai telephelyen, mely beruházás a mérleg áthelyezéshez 

tartozik. 

 

A bevételeknél az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés – figyelmen kívül hagyva a 

maradvány felhasználást - 43,62 %, míg a módosított előirányzathoz képest 43,36%. A 

maradvány figyelembevételével a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 85,19%-ban, a 

módosított előirányzathoz képest 59,92%-ban teljesültek. A költségvetési bevétek teljesítésénél 

elmaradás a Kisalföldi Kommunális Hulladékhasznosító Kft. terhére kiszámlázott üzemeltetési 

díj meg nem fizetés miatt mutatható ki. 

 

A Társulás tulajdonában lévő gazdasági társasággal szembeni követelés alakulása 2016. 

december 31-én: 

2014. évben üzemeltetési díj vonatkozásában kiszámlázásra került bruttó 128.229.952 Ft – 

ebből megfizetve 27.261.486 Ft áfa tartalom, 2015. évben bruttó 256.459.904 Ft került 

kiszámlázásra – megfizetve 13.630.743 Ft áfa, 2016-ban bruttó 309.659.862 Ft számláztunk ki 
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– 43.100.520 Ft került megfizetésre.  A három év vonatkozásában felhalmozott tartozás a Kft. 

részéről 610.356.969,- Ft. 

 

A társulás 100 %-os tulajdonában lévő Kisalföldi KHK szembeni összes követelés 2016. 

december 31-én mindösszesen: 663.290.471 Ft, mely a fentiek alapján a következő tételekből 

áll: 

- 2014-től kiszámlázott üzemeltetési díjból származó lejárt tartozás:     

+610.356.969 Ft 

- a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön összege, nem lejárt:       

+50.000.000 Ft 

- korábban nyújtott, visszafizetett kölcsön kamatterhe:         + 

3.046.850 Ft 

- jóváírt közüzemi szolgáltatásokból (Társulás által megtérítendő):            -113.348 

Ft 

 

A bevételeken belül a kiemelt rovatokon jelentkező gazdasági események a következők voltak: 

- működési támogatás államháztartáson belülről: tartalmazza a tagtelepülések által 

befizetett tagdíjat (15.746.830 Ft), valamint a gesztor Önkormányzat finanszírozásában 

megjelenő, és átadásra kerülő nettósítási különbözetet a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 

(2.176.358 Ft)  

- felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 

projekthez kapcsolódó támogatás 11.251.936 Ft, valamint Dunasziget Község 

Önkormányzatától a KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007 pályázathoz kapcsolódó önrész befizetés 

500 ezer Ft. 

- működési bevételek: befolyt üzemeletetés díj és áfája 43.100.520 Ft, áfa visszatérítés 

128.680.000 Ft, kamatbevétel 1.707.334 Ft 

 

Maradvány 

A Társulás maradványa 2016. évben 285.396.934 Ft. Az alaptevékenység bevételei nem a 

tervezettek szerint realizálódtak a fenti okok miatt, ettől függetlenül a maradvány pozitív 

összegű (91.523.434 Ft). A teljes maradvány jelentős részét  a 2015. évi maradvány okozza 

(193.873.500 Ft). 

 

Eredmény-kimutatás: 

A Társulás mérleg szerinti eredménye pozitív, 90.602.220 Ft, az előző évhez képest a 

növekmény 74.262.504 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását alapvetően befolyásolja az 

aktív- és passzív időbeli elhatárolások alakulása, a kiszámlázott üzemeltetési díj illetve az 

adóhatóságtól befolyt áfa bevétel. 

 

Vagyonváltozás 

A Társulás vagyona csökkent 6.546.216 Ft-tal (0,11 %) az előző évihez képest. A vagyon 

nagyságrendjéhez képest minimális mértékű negatív változás egyrészt a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0022 projekt, valamint a rekultivációs projekt aktiválása következtében fellépő 

növekmény és az éves értékcsökkenés elszámolásának különbözetéből ered. 

 

Eszköz oldal: 

Az immateriális javak körében 9.861.600 Ft értékű beruházás aktiválása történt meg a KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0022 projektből, mellyel szemben az elszámolt éves értékcsökkenés 

2.736.591 Ft.  
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A tárgyi eszközök esetében bruttó 2.038.376.394 Ft állománynövekedés mutatható ki, ebből 

1.560.155.894 Ft (az állománynövekedés 76,54 %-a) a rekultivációs projekt aktiválása, a 

fennmaradó rész a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 projekt növekménye. A terv szerinti 

értékcsökkenés 266.049.747 Ft volt. 

A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott.  

 

A pénzeszközök állománya 91,322 millióval növekedett, a záró pénzkészlet 446,131 millió Ft, 

melyből 322,5 millió Ft az óvadék formájában elhelyezett pénzállomány, 123,631 millió Ft 

pedig a Társulás bankszámláján megjelenő forrás volt 2016. december 31-én. 

 

A követelések állománya 149.449 e Ft-tal nőtt, mely tartalmazza a kiszámlázott üzemeltetési 

díj követelés állományát, a 2014. évben átadott 2017. évben lejáró visszatérítendő támogatás 

összegét 50 millió Ft összegben, illetve a visszatérítendő támogatás kapcsán előírt 

kamattartozást (3.047 eFt), a tagtelepülések önerő tartozásait, valamint a december hónapban 

számfejtett, de 2017. év január hónapjában kifizetett megbízási díjak illetve tiszteletdíj értékét. 

 

Egyéb sajátos elszámolások között került elkülönítésre a decemberi áfa követelés.  

Aktív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a 2017. évben kiszámlázott 2016. évet illető 

üzemeltetési díj nettó árbevétele 71.810 e Ft összegben. 

 

Forrás oldal: 

A felhalmozott eredmény a 2015. évi pozitív mérleg szerinti eredmény elszámolásával nőtt. 

Összességében a saját tőke a 2016. évi mérleg szerinti eredmény összegével nőtt 90.602 e Ft-

tal. 

 

A kötelezettségek állománya 7.619 e Ft-tal csökkent. 

 

A Társulás 2017. évi tervszámai illetve a gazdálkodás alakulása az I. félév vonatkozásában 

A működési bevételeken továbbra is betervezésre került a lakosságszám alapján fizetendő 

tagdíjak, a Kisalföldi Nonprofit Kft. számlavezető pénzintézeténél elhelyezett óvadék után 

várható kamatbevételek, valamint a várhatóan beérkező üzemeltetési díjbevétel és annak áfa 

tartalma. A működési bevételek több mint 90%-t a Kisalföldi Nonprofit Kft. irányában 

kiszámlázandó üzemeltetési díjbevétel adja. 

 

Az üzemeltetési díjbevételt a következő módon határoztuk meg 2017-ben: 

 

- 2017. év előtt kiszámlázott üzemeltetési díjbevételre 2017. év január hónapban 

megfizetett kötelezettség nettó 100.968.466 Ft, 27.261.486 Ft áfa (bruttó 128.229.952 Ft). 

- 2017. évben kiszámlázásra kerülő első három negyedév üzemeltetési díjbevétele 

figyelembe a társasági adótörvény 2. számú melléklete szerinti értékcsökkenés változásokat: 

nettó 142.831.179 Ft és 38.564.418 Ft áfa (bruttó 181.395.597 Ft).  

 

Az óvatosság elve miatt nem terveztük be, a tervezés időpontjában ismert, de állami 

kompenzációtól függő, 2017. január 31-én fennálló tartozás megtérülését, melynek összege 

bruttó 573.325.504 Ft volt.  

 

Visszatérítendő támogatás megtérülése soron a Kisalföldi Nonprofit Kft.-nek 2014-ben 

nyújtott, 2016. decemberi tanácsi ülés során meghosszabbított fizetési határidő alapján, 

várhatóan 2017. augusztus 31-én megtérülő „kölcsön” összege került betervezésre (50 millió 

Ft). A lejárati idő meghosszabbításra került a Tanács 2017. májusi ülésén, további egy évvel. 
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Felhalmozási kiadások: a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program nevesített 

kiemelt projektjei”-ről szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján a „Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés a mosonmagyaróvári régióban különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési szállítási és előkészítési rendszerre” című projekthez 

kapcsolódóan terveztük be mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 860 millió Ft-ot.  

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek: Kóny Község Önkormányzat rekultivációs 

pályázathoz kapcsolódó tartozása – 9 millió Ft – került kimutatásra, valamint Dunasziget 

Község Önkormányzat tartozása került kimutatásra a fejlesztési pályázati önerő 

vonatkozásában (1.200e Ft). 

 

Maradvány felhasználás: a 2016. decemberi havi költségvetési jelentés alapján a társulás 

felhalmozódott maradvány összegét terveztük be. 

 

Kiadások: a személyi juttatások, járulékok soron a társulási feladatok elvégzésével kapcsolatos 

megbízási díjak, elnöki tiszteletdíj került megtervezésre a tanácsi döntés, illetve megbízási 

szerződések alapján.  

 

Dologi kiadások: beszerzési eljárás keretében a rekultiváció ellenőrzésére vonatkozóan 

szolgáltatási ellenértéket terveztünk be, az előző évi szolgáltatás ellenértékének megfelelően 

(ABU Kft. nettó 5 millió Ft). Meglévő szerződés alapján megterveztük a Társulás gazdálkodási 

jogkörét gyakorló, Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak fizetendő szolgáltatási díjat 

havi nettó 120e Ft összegben. A KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007 pályázathoz kapcsolódó 

szabálytalansági eljárás miatt 3.944.397 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a Társulásnak, 

mely egyéb dologi kiadásként került meghatározásra. Továbbiakban a Társulás adminisztratív 

működését szolgáló, biztosító szolgáltatások, beszerzések költségét terveztük be. (Bankköltség, 

jogi szolgáltatás költsége, honlap karbantartás, telefondíj stb.) 

 

A dologi kiadások között nagyobb tételt képvisel, a költségvetés bevételi oldalán megtervezett, 

a Kisalföld Nonprofit Kft. felé számlázandó 2017. évi első három negyedévre kiszámlázandó 

üzemeltetési költség után befizetendő áfa (38.564.418 Ft). 

 

Felhalmozási kiadások: 

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés a mosonmagyaróvári régióban különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési szállítási és előkészítési rendszerre” pályázat kiadási 

oldal került megtervezésre 860 millió Ft összegben.  

A Kisalföldi Nonprofit Kft. saját tőkéjének rendezésére, az állami támogatás mértékétől 

függően, szükséges lehet, ezért a Kft. részére 2014-ben nyújtott „kölcsön” visszatérülése 

követően, a gazdasági társaság tőkerendezése is megtervezésre került. (50 millió Ft) 

 

Általános tartalék: figyelembe véve a Társulás decemberi havi költségvetési jelentését a 

tervezés során megállapított maradvány felhasználás 566.063.677 Ft-ban került megállapításra, 

mely a következő tételeket tartalmazza: 

 

- 2016. december 31-ig megfizetett üzemeltetési díj nettó rész elkülönítés, plusz 

kamatbevétel 24 775 197 Ft 

- 2017. januári befizetéssel elkülönített üzemeltetési nettó díj 100 968 466 Ft 

- 2017. évre tervezett üzemeltetési díj nettó rész elkülönítése 142 831 179 Ft 

- biztosítékok visszafizetésére elkülönített rész 22 658 800 Ft 
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- maradványból fennmaradó tartalék 274 830 035 Ft 

 

2017. első hét hónapjára vonatkozóan a teljesítés a következő módon alakult: 

 

A személyi juttatások és járulékok: a személyi jellegű juttatások esetében előirányzat módosítás 

nem volt indokolt, a teljesítés: 2.916.623 Ft (67%) volt erre az időszakra. A járulékok esetében 

sem volt szükség módosításra, a teljesítés összesen: 756.750 Ft (59%) volt. 

Dologi kiadások esetében előirányzat módosítás nem volt indokolt, a teljesítés: 40.331.317 Ft 

(75%). 

Tartalék soron nem indokolt előirányzat módosítás. 

Beruházási kiadások az eredeti előirányzotthoz képest -29.300.000 Ft csökkentés került 

átvezetésre a meglévő részesedések állományának növelése rovatról, igazodva a Tanács által 

meghozott korábbi döntéshez (14/2017. (V.30.) Alapítói határozat), miszerint a Társulási 

Tanács a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. saját 

tőkéjének rendezéséhez pótbefizetést határozott meg a Kft tőketartalékának javára a fenti 

összegben. 

Egyéb működési célú kiadások ezen a soron a pótbefizetéshez kapcsolódó előirányzat 

átcsoportosítás +29.300.000 Ft, a teljesítés: 29.300.000 Ft. (100 %) jelenik meg. (A Társulás 

gazdasági társaságánál kint lévő visszatérítendő támogatás állományból 30 millió Ft befolyt.) 

A kiszámlázott üzemeltetési díj, illetve annak a gazdasági társaság által történő teljesítése a 

következő módon alakult 2017. július 31-re: 

 

Kiszámlázott bruttó 909 638 610 Ft 

Megfizetett bruttó 212 222 701 Ft 

Tartozás (lejárt) 697 415 909 Ft 

 

Üzemeltetési számlára elkülönített nettó díj 

2015-ben  0 Ft 

2016-ban 24 774 315 Ft 

2017-ben 100 968 466 Ft 

Elkülönített nettó üzemeltetési díj 125 742 781 Ft 
 


