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Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 

 
1./ Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi 
tevékenységéről 
 
1.1./ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekt 
 
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése fejlesztési 
keret lehetőséget nyújtott arra, hogy a korábban ISPA/KA pályázati forrásból finanszírozott 
Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létrejött 
hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésre kerüljön. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) fejlesztési 
igényinek kielégítése érdekében pályázatott nyújtott be a térségben alkalmazott 
hulladékgazdálkodási eszközök modernizálására és fejlesztésére. 
 
A pályázatot KSZ sikeresnek nyilvánította, és 2014. december 31-én a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága értesítette a Társulási Tanács elnökét, hogy a „Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázatát 1.435.275.334,- 
forint összegű támogatásban részesítette. 
 
A 2015. évben a terveknek megfelelően „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokat a Társulás eredményesen lebonyolította. 
 
A közbeszerzési eljárások alapján kötött vállalkozási és szállítási szerződések maradéktalanul 
teljesültek, a projekt sikeres zárása megtörtént. A projekt a fenntartási időszakba lépett. 
 
A Társulásnak, mint Kedvezményezettnek a projekt zárását követően a létrejött vagyonelemek 
üzemeltetéséről gondoskodnia kell. Társulás a Támogatási Szerződés 11.2. pontja alapján 
vállalta, hogy az infrastrukturális, illetve termelő beruházások esetén a Projekt befejezésétől 
számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Projekt megfelel a 1083/2006/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak. 
 
„57. cikk 
A műveletek tartóssága 
 
(1) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja, hogy egy művelet csak akkor tartja meg az 
alapokból származó hozzájárulást, ha a művelet befejeződését követő öt éven belül – vagy olyan 
tagállamokban, amelyek éltek azzal a lehetőséggel, hogy ezt a határidőt a KKV-kba történő 
beruházás vagy az ezek által teremtett munkahelyek fenntartása érdekében csökkentsék, három 
éven belül – a műveletet illetően nem történik olyan jelentős módosulás, amely: 
a) jellegét vagy végrehajtási feltételeit érinti, illetve valamely cégnek vagy közjogi szervnek 
jogtalanelőnyt biztosít; és 



b) valamely infrastruktúraegység tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változásból vagy 
egy termelőtevékenység megszűnéséből ered.” 
 
A Pályázat eredményeképpen létrejövő vagyonelemek beszerzésének célja elsősorban a 
meglévő közszolgáltatási rendszerek egyes műszaki elemeinek pótlására irányult, így a vagyon 
üzemeltetéséről a Társulásnak a térségben működő aktuális hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságokon keresztül kell gondoskodnia a 2015. évi CXLIII. 
Közbeszerzésekről szóló, a 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény és a 
69/2016. (III.31.) Kormányrendelet előírásainak figyelembe vétele mellett. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Ht. 34. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátására csak 1 db hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés jöhet létre, a korábban a közszolgáltatók önerejéből és más pályázati 
források igénybevételével létrejött közszolgáltatási vagyonelemek üzemeltetési feltételeit a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat keretein belül létrejövő eszközrendszer üzemeltetési 
előírásaival, a TSZ és az RMT-ben rögzített kötelezettségeivel összhangba kellett hozni. 
 
A KSZ által is véleményezett közbeszerzési dokumentációt Társulási Tanács 20/2016. (03. 22.) 
TT. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának eredményeképpen az eszközök a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek és jogutódjának a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-nek, a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.-nek, valamint az FBH NP 
Nonprofit Kft.-nek üzemeltetés céljából átadásra kerültek. 
 
A pályázat a 2015. december 31. napján történt zárását követően a fenntartási időszakba lépett. 
 
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2021.04.15. 
 
Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Üte
m 

Jelentés 
típus Tárgyidőszak 

Benyújtás 
határideje 

Benyújtás 
időpontja 

KSZ 
jóváhagyása 

1 PFJ 2016.04.16. - 2017.04.15. 2017.04.30. 2017.04.28.  
2 PFJ 2017.04.16. - 2018.04.15. 2018.04.30. n.r. n.r. 
3 PFJ 2018.04.16. - 2019.04.15. 2019.04.30. n.r. n.r. 
4 PFJ 2019.04.16. - 2020.04.15. 2020.04.30. n.r. n.r. 
5 ZPFJ 2020.04.16. - 2021.04.15. 2021.04.30. n.r. n.r. 
 
A fenti ütemezés alapján a 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a 
jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, a jelentés elfogadása 
a KSZ részéről folyamatban van. 
 
1.2./ KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 sz. azonosító számú projekt 
 
A meglévő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, teljesebbé tétele a magas beruházási 
költségek figyelembe vétele mellett csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat 
meg rentábilisan. 
 



A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése tárgyában beadásra került KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0006 sz. pályázata elutasításra került. 
 
A hulladékgazdálkodási rendszer tervezett és további fejlesztéséhez, valamint a különböző 
uniós irányelvekben meghatározott hulladékgazdálkodási célértékek eléréséhez szükséges 
pénzügyi források a 2014-2020 közötti időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP) keretein belül állnak rendelkezésre. 
 
Társulási Tanács a 21/2016. (03. 22.) TT. sz. határozatában elfogadta a KEHOP-3.2.1 sz. 
pályázat előzetes műszaki tartalmát, és felhatalmazta Szakmai Vezetőt, hogy az elfogadott 
műszaki tartalom figyelembevétele mellett az ÉFK-ben történő projekt nevesítés érdekében a 
Társulás nevében eljárjon, és az egyeztetéseket a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása 
mellett az NFP-vel megkezdje. 
 
Az előzetes tárgyalások lezajlottak és a Magyar Kormány a 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. 
határozata alapján a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás térségi 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztési törekvése 6,75 milliárd összegű indikatív 
támogatási kerettel bekerült az Éves Fejlesztési Keretbe, mint a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektje (önerővel megnövelt 
felhasználható nettó keretösszeg: 7.500.000.000,- Ft). 
 
A projekt keretein belül az OHKT-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi célokat kell 
megvalósítani: 
 

- elkülönített hulladékgyűjtési rendszer, gyűjtési hálózat fejlesztése, a csomagolási 
hulladékokra megállapított fajlagos mennyiségi értékek megközelítése, elérése; 

- vegyesen gyűjtött települési hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az 
előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése; 

- az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, 
az előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése; 

- az elkülönítetten gyűjtött lom hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az 
előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése. 

 
Tekintettel arra, hogy az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási 
időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § alapján 
támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött 
konzorciummal lehetséges, egy, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel 
megkötendő konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása vált szükségessé. 
 
Az előkészítési munkálatokra vonatkozó konzorciumi megállapodás Társulási Tanács 57/2016. 
(11. 04.) sz. TT. határozatával került jóváhagyásra. 
 
A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 azonosítószámú projekt műszaki 
tartalmáról, a műszaki tartalom OHKT szerinti felülvizsgálatának elfogadásáról a 62/2016. (12. 
06.) TT. sz. határozatában döntött, melynek megfelelően megkezdődtek a tárgyalások az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NFP Kft.) és az NHKV 
Zrt.-vel a projekt műszaki tartalmának véglegesítése érdekében. 



 
2016. november 4-én az NFP Kft.-vel az előkészítésre vonatkozó konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírásra került. 

 
Ezt követően a Társulási Tanács változatlan formában jóváhagyta az NFP Kft.-vel megkötendő 
projekt megvalósítását szolgáló konzorciumi együttműködési megállapodást, és a 2/2017. (01. 
12.) TT. sz. határozatával felhatalmazta Király László alelnököt annak aláírására. 

 
A megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására az NFP Kft. 
részéről 2017. január 16-án került sor. 

 
Tekintettel arra, hogy a 62/2016. (12. 06.) TT sz. határozattal jóváhagyott műszaki tartalom 
elfogadásra került a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása 2017. január 30-
án történt meg. 

 
Az NFP Kft. szerződéses kötelezettségeinek megfelelően a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 
1. sz. melléklete szerinti fejlesztési kérelmet összeállította, melynek NHKV Zrt. részére történő 
megküldéséről 2017. 06. 12-én tájékoztatta a Társulást. 
 
A fejlesztési kérelem összeállítását követően az NFP Kft. a projektre vonatkozó 
Megvalósíthatósági Tanulmányt elkészítette, melynek Irányító Hatóság részére történő 
benyújtásáról 2017. június 30-án tájékoztatta a Társulást. 
 
Ezt követően az NFP Kft. a konzorcium nevében 2017. 06. 30-án benyújtotta a Támogatási 
Szerződés 1. sz. módosítási kérelmét a Támogató részére. 
 
A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. 07. 17-
én írta alá. 
 
A TSZ 1. sz. módosítását követően 2017. szeptember 22-én az NFP Kft. megkereséssel élt a 
Társulás felé, és kezdeményezte a Társulás és az NFP Kft. között létrejött Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosítását. 
 
A módosítás indoka a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 sz. pályázat Támogatási Szerződésének 1. 
sz. módosítása, melynek megfelelően a szerződések összhangját a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosításával lehet biztosítani. 
 
A KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 sz. pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítását Király László alelnök 2017. október 12-én 
írta alá.  
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának aláírása a Támogató 
részéről folyamatban van. 
 
Tekintettel arra, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat nettó finanszírozású 
tájékoztatás kéréssel fordultunk NFP Kft.-hez az ÁFA finanszírozásának módja tekintetében 
figyelemmel arra, hogy a Társulás nem rendelkezik sem olyan számottevő bevétellel, sem pedig 
folyószámla hitellel, amelyből a projekt megvalósítása során az ÁFA finanszírozása 
megoldható lenne. 
 



Az NFP Kft. 2017. augusztus 3-án kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy az ÁFA 
finanszírozására központi költségvetési forrás nem áll rendelkezésre, az ÁFA finanszírozását a 
Társulásnak önerő hiányában hitelből kell biztosítania. 
 
A projekt megvalósítása során tervezett nettó 7.694.643.000,- Ft összköltségvetéssel kerül sor 
a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. 
 
Az NFP Kft. által összeállított kifizetési ütemterv alapján az ÁFA összegét a PR, a kötelező 
tájékoztatás, az eszköz beszerzés és a kivitelezési tenderek esetében kell a Társulásnak 
megfinanszíroznia. A négy tender tervezett nettó elszámolható összköltsége 6.712.500.000,- Ft. 
 
A projekt tervezett nettó összköltségvetése és a PR, a kötelező tájékoztatás, az eszköz beszerzés 
és a kivitelezési tenderek nettó összköltsége között különbséget az NFP Kft. által finanszírozott 
általános rezsi költség, a projekt előkészítés költsége, a közbeszerzések költsége, a 
projektmenedzsment költsége, valamint a mérnöki feladatok költsége teszi ki, mely költségek 
ÁFA finanszírozását az NFP Kft. tájékoztatása alapján nem a Társulásnak kell biztosítania. 
 
A fentiek alapján a Társulásnak mindösszesen a négy tenderre eső 1.812.375.000,- Ft összegű 
ÁFA-t kell megfinanszíroznia, melyhez figyelembe véve az ÁFA visszatérítési határidőket 800 
millió forint összegű hitel felvétele válik szükségessé az NFP Kft. által prognosztizált futamidő 
alatt 2018. január 1-től 2018. december 29-ig. 
 
A 2018. január 1-től hatályba lépő adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/B. § 
(3) alapján a megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot 
– által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül 
utalja ki. 
 
Az ÁFA finanszírozásának biztosítására a Társulás ajánlatokat kért be 3 pénzintézettől. A 
beérkezett árajánlatokat mellékletben csatoltuk. 
 
Az ajánlatok peremfeltételeit, legfontosabb adatait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
 

Ajánlati elemek Raiffeisen Bank Zrt. CIB Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 

Kamatbázis 3 havi BUBOR 3 havi BUBOR 1 havi BUBOR 
Kamatfelár 1,2 % 0,95 % 0,9 % 
Rendelkezésre 
tartási jutalék 

0,5 % 0,5 %  - 

Szerződéskötési 
díj/egyszeri 

- - - 

Kezelési költség  100.000,- Ft - - 
Tranzakciós 
költség 

- - - 

 
A legkedvezőbb ajánlatot a tárgyalásokat követően a K&H Bank Zrt. adta. Előzetes számítások 
szerint 2.622.911,- Ft bankköltség felmerülését lehet prognosztizálni az ajánlati adatok alapján 
a tervezett futamidő alatt.  
 
A banki költségek az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában 
kerülnek felosztásra, a várható, becsült banki költségek településenkénti megosztását bemutató 
táblázat az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolásra kerül. 



 
A hitelkamatot a K&H Bank Zrt. részére minden naptári hónap végén szükséges megfizetni, 
mely a Társulás felhalmozásra került működési bevételeiből kerül megfinanszírozásra. 
 
A hitelszerződések naptári éven belül lezárásra kerülnek, amelyre figyelemmel a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 9. § alapján a 
hitel felvételéhez az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának beszerzése 
nem szükséges. 
 
A Gst. 10.§ (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető 
ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a Társulás 59/2017. (10. 12.) TT. sz. 
határozata alapján a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.  
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a hitelintézet a hitelkérelmet elbírálta és jóváhagyta, jelenleg a 
hitelszerződés aláírásra történő előkészítése van folyamatban. 
 
A projekt megvalósításának ütemezése az alábbiak szerint várható: 
 

- Árubeszerzés – eszközbeszerzés I. tender közbeszerzési eljárás megindításának várható 
ideje (konténerek, edények):    2017. december 

- Árubeszerzés – eszközbeszerzés II. tender közbeszerzési eljárás megindításának várható 
ideje (hulladékszállító gépjárművek):   2017. december 

- Árubeszerzés – eszközbeszerzés III. tender közbeszerzési eljárás megindításának 
várható ideje (anyagmozgató munkagépek):   2018. február 

- Szolgáltatás kötelező tájékoztatás tender közbeszerzési eljárás megindításának várható 
ideje (PR):       2017. december 

- Szolgáltatás szemléletformálás tender közbeszerzési eljárás megindításának várható 
ideje:        2018. február 

- Építés tender közbeszerzési eljárás megindításának várható ideje:   
        2017. december 

 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. 12. 01.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát közvetlenül a 2. sz. mellékletben foglalt beruházási 
elemek érintik. 
 
1.3./ KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 azonosító számú projekt 
 
A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó Támogatási Szerződés (TSZ) 
aláírására 2010. március 19-én került sor. 
 
A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a 
projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves 
gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő 
Szervezet (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren keresztül. 
Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2014.01.09. 
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2019.01.09. 
 
Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
  



Üte
m 

Jelentés 
típus Tárgyidőszak 

Benyújtás 
határideje 

Benyújtás 
időpontja 

KSZ 
jóváhagyása 

1 PFJ 2014.01.09. - 2015.01.08. 2015.01.23. 2015.03.19. 2015.04.29. 
2 PFJ 2015.01.09. - 2016.01.08. 2016.01.23. 2016.01.22. 2016.03.07. 
3 PFJ 2016.01.09. - 2017.01.08. 2017.01.23. 2017.01.20. 2017.02.07. 
4 PFJ 2017.01.09. - 2018.01.08. 2018.01.23. n.r. n.r. 
5 ZPFJ 2018.01.09. - 2019.01.08. 2019.01.23. n.r. n.r. 
 
A fenti ütemezés alapján a 3. sorszámú PFJ benyújtása 2017. január 20-én megtörtént, a 
jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2017-
KEOP-2.3.0/2F/09.-0151868/308 iktatószámú levelében 2017. 02. 07. napján elfogadta a 3. 
sorszámú PFJ-t. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a növényállomány és műszaki létesítmények fenntartásáról, 
az üzemeltetési engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítéséről továbbiakban az 
önkormányzatok kötelesek gondoskodni. 
 
A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó 
üzemeltetőknek a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt 
végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az 
engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer összefoglaló jelentést kell 
készítenie a tárgyévet követő év április 30-áig a környezetvédelmi hatóság részére. Az 
összefoglaló jelentés tartalmi elemeit a mellékletben csatolásra került 20/2006. (IV. 5.) KvVM 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A 2016. évi jelentéstételi kötelezettségeknek 2017. 
április 30-ig kellett eleget tenni.  
 

1.4./ Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004, és a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 sz. 
pályázatokkal, valamint a működési támogatások biztosításával kapcsolatos önerő 
befizetésekről 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a működési 
költségeinek biztosítása, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 és KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0006 sz. pályázat előkészítési és megvalósítási költségeinek biztosítása érdekében számos 
Társulási Tanácsi döntést hozott. 
 
Jelen beszámoló 3. sz. mellékleteként csatolásra került frissített 1. sz. és 2. sz. táblázat 
összefoglalóan tartalmazza határozatonként az Önkormányzatokat érintő fizetési 
kötelezettségeket, és a 2017. október 16. napjáig megfizetésre került összegeket. 
 
Kérem, tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Szeged, 2017. november 14. 
 
       Lukács Attila 
       szakmai vezető 
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