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A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. és 2014. 

évek veszteséges működése okán egyedi kérelmet nyújt be a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium részére a közszolgáltatók veszteségeinek kompenzálásra adható 

állami támogatás elnyerésére. Az Zöld Híd Régió NKft. a pályázati kiírást elolvasta és 

megértette az abban leírt feltételeket, azonban nyilatkozik, hogy a 2014. évi gazdálkodása 

során csak olyan számlák kifizetését tudta elhalasztani, amelyek a közszolgáltatás magas 

színvonalon történő  elvégzését közvetlen nem befolyásolták. A ki nem fizetett számláink a 

pályázati kiírás szerint a nem támogatható kategóriába tartoznak, azonban a Zöld Híd Régió 

NKft. bízik abban, hogy szakigazgatás tisztában van a hulladékgazdálkodás területén kialakult 

vészhelyzettel és méltányossági alapon megítéli a kifizetetlen számlák alapján igényelt 

összeget. 

 

 

1. Szervezeti adatok 

Kérelmező neve: Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  

 Nonprofit Kft. 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 

Adószáma:  22666794-2-13 

Bírósági bejegyző okirat száma: 13-09-137208 

Bankszámlaszáma:  12001008-01212239-00100003 

 

 

2. Szakmai tevékenység rövid bemutatása 

 

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t 

(továbbiakban: NKft.) 2010. áprilisában alapította az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás). Az NKft. 100 %-os önkormányzati társulási tulajdonban van. 

Az NKft. feladatait és kötelezettségeit a Társulás és az NKft. között fennálló - a Kohéziós 

Alap támogatás Közreműködő Szervezete által ellenjegyzett - Közszolgáltatási és 

Üzemeltetési szerződés (továbbiakban Szerződés, 1. sz. melléklet) tartalmazza az alábbiak 

szerint: 
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A támogatással létrehozott Kerepes, Ökörtelek-völgyi, valamint a Nógrádmarcali 

Hulladékkezelő központok fő üzemeltetési feladatai: 

- a kezelőközpontokban a települési szilárd hulladék mechanikai előkezelési és 

feldolgozási technológiájának működtetése,  

- a kézi válogatómű működtetése, az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék 

hasznosításra történő előkészítése,  

- a komposztáló üzem működtetése, az elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebomló 

hulladékok komposztálása, biológiai stabilizálása,  

- a maradék hulladékok ártalmatlanítása, hulladéklerakóban történő elhelyezése. 

 

A 106 településen létrehozott 486 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetése, heti 

rendszerességű szelektív hulladék gyűjtés, szállítás a kezelőközpontokba. 

A vácrátóti hulladékátrakó állomásról a kezelőközpontokba történő hulladékszállítási 

feladatok ellátása. 

 

Lakossági tudatformálás, környezeti nevelés szervezése a szelektív hulladékgyűjtés 

hatékonyságának javítása és a környezettudatosság növelése érdekében. 

 

Az NKft. komplex hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el a társulás 45 településén 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések alapján, amelyek az alábbi 

szolgáltatásokat tartalmazzák: 

- heti rendszerességű települési szilárd hulladék gyűjtés, szállítás a kezelőközpontokba, 

- 2 heti rendszerességű, elkülönített szelektív hulladék gyűjtés, szállítás a 

kezelőközpontokba, 

- 2 heti rendszerességű, elkülönített biohulladék gyűjtés, szállítása a kezelőközpontokba. 

- díjbeszedés, követeléskezelés, ügyfélszolgálat, 

- évente egy alkalommal felügyelt, gyűjtőpontos lomtalanítás, 

- évente egy alkalommal felügyelt, gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés, 

- évente egy alkalommal karácsonyi fenyőfagyűjtés. 

 

 

3. A támogatással megvalósítani kívánt cél 

 

Az NKft. alapvető célja az Európai Unió támogatási szerződésében vállalt kötelezettségeknek 

megfelelő, nonprofit és eredményes gazdálkodás. Sajnos a 2012. év óta hatályba lépett  új 

jogszabályok arra kényszerítették az NKft. vezetését, hogy veszteséges Üzleti Tervet állítson 

össze. Ezt egyfelől a bevételeket csökkentő rezsidíj csökkentés, másfelől a költségeket növelő 

új adók bevezetése okozta. Ezek között legnagyobb tételeket a lerakói járulék, a felügyeleti díj 

és az útdíj jelentették. Mindent összevetve a 2014. évi, adózás utáni eredményt -323 885 223 

Ft veszteséggel tervezte az NKft. A helyzetünket tovább rontja, a közszolgáltatás bevételei 

csak teljesítés után realizálódnak, így a tevékenységünk előfinanszírozása szükséges. 

A veszteségek finanszírozására a Társulásnak mindössze a pótlási költségek körében van 

mozgástere.  

 

A bevezetett többlet költségek és ezek mellé társuló bevétel kiesések a jövő generációknak 

szánt fejlesztéseket és felhalmozási forrásokat csökkentik, ami a biztos önfenntartás 

modelljének megvalósítását teszi lehetetlenné.  

A Társulásnak, valamint a hatályos Szerződés révén az NKft-nek az eszközök újra 

beszerzéséhez, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez olyan pénzügyi elkülönítést 

kell végeznie, mely biztosítja a projekt teljes időszaka alatt, hogy a szükséges pénzügyi 

fedezet rendelkezésre álljon.  
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Ez a rendszer szakmailag túlmutat a jelenleg létesített eszközállomány egyszerű pótlásán, 

mert az gazdasági értelemben is jövőbe tekintő, azaz ésszerű felhalmozás révén a jövő 

kihívásainak is megfelelő, később kialakuló technológiákat, módszereket is finanszírozni 

képes önfenntartó rendszert hoz létre.  

 

Az ügyvezetés jelen helyzetben az eredetileg elfogadott, jelen pillanatban szerződésekkel 

alátámasztott pótlási kötelezettségeket tekintette mérvadónak, mert mást a jogszabályi, 

szerződési környezetből nem következhetett. Ugyanakkor a feladat ellátás átgondolt voltára 

utal, hogy a tervezett pótlási költségek színvonala mellett az NKft. közszolgáltatási díjai nem 

kiemelkedően magasak. 

 

A tartalékképzés a Szerződésben rögzítettek szerint kell megvalósuljon. Tekintettel arra, hogy 

az NKft. a Társulás eszközeit használja, azok újrapótlása a Társulás feladata, az ehhez 

szükséges forrás a Szerződés 15) pontja szerint, az NKft. által a létesítmények használatáért 

fizetett bérleti díjban testesül meg.  

 

Költségeink növekedésének további jelentős tételei a lerakói járulék és a felügyeleti díj, 

amelyek vonatkozásában a Társulás azt a döntést hozta, hogy az NKft. csak olyan mértékben 

teljesítheti ezen kötelezettségeit, amennyiben az a színvonalas szolgáltatás fenntartása mellett 

az NKft. likviditását nem veszélyezteti. 

 

A támogatással elérni kívánt cél: 

- a Társulás tartalékainak legalább részleges visszapótlása 

- a meg nem fizetett járulékok és díjak utólagos megítélése révén az NKft. jogszerű 

működésének biztosítása és veszteségeinek csökkentése. 

 

 

4. Az elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges összköltség, azaz a tervezett, de meg 

nem fizetett költségek részletezése 

 

A 2014. évi Üzleti Terv (2. sz. melléklet) a 2013. év költségei és ráfordításai, a feladatok 

során kezelt hulladékmennyiségek, valamint működés során gyűjtött naturális mutatók 

felhasználásával készült, amelyet racionális és hatékony működésre, folyamatos fejlődésre 

alapoztunk. A 2. fejezetben kifejtett feladatainkat a lehető legköltségtakarékosabb módon 

igyekeztünk ellátni. 

Az egyösszegű utófinanszírozással igényelt támogatás összege 761.331.797 Ft, melyet 

részletesen kifejtünk az a-d pontokban. 

 

a. Létesítmények, eszközök újrapótlására tervezett bérleti díj 

A veszteséges Üzleti Terv miatt a Társulás engedélyezte a bérleti díj fizetésének elhalasztását.  

A bérleti díj összegének meghatározása a 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM 

együttes rendeletben foglaltak szerint történik, azaz a szerződés ideje alatt befizetett bérleti díj 

összege meg kell, hogy haladja az eszközökre ugyanezen időszak alatt elszámolt 

értékcsökkenés halmozott értékét.  

 

A halmozott értékcsökkenésre az NKft. kidolgozta a gördülő finanszírozási tervet (3. sz. 

melléklet), amely 20 év távlatában az infláció figyelembe vételével részletesen meghatározza 

a bérleti díj összegét. 2014. évre a tervezett összeg 527 999 803 Ft-t tesz ki. 

 

Az üzleti tervben az 52201 főkönyvi számon, az „Önk. vagyon után fizetett bérleti díjak 

ktg.” megnevezéssel szerepeltetjük az eszközök pótlására elkülönített bérleti díjat.  
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Ennek az összegnek az 1/12 részét, havi 43 999 984 Ft bérleti díjat számlazott Társulás az 

NKft. felé, ez pályázatban meghirdetett 1-11. hónapra összesen nettó 527 999 803 / 12 * 11 = 

483 999 819 Ft, ami bruttó 614.679.780 Ft. (4. számú melléklet 1-11. sor) 

 

b. Társulási ingatlanok használatáért fizetett bérleti díj 

Ugyancsak költségként jelentkezik a Társulás működési mechanizmusában „kompenzációs” 

rendszerként definiált, a társaság által igénybevett ingatlanok bérleti díjai, amely a 

hulladékkezelő központokba beszállított kommunális hulladék mennyisége után kerül 

megállapításra, azaz elsődleges szempontként veszi figyelembe a kötelezően ellátandó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működőképességének és finanszírozhatóságának 

fenntartását.  

 

A veszteséges Üzleti Terv miatt a Társulás engedélyezte a kompenzációs bérleti díj 

fizetésének 2014. évtől való felfüggesztését, de a 2013. évre vonatkozóan 61 377 tonna 

kommunális hulladék után 76 721 250 Ft díj megállapításra került. Ezen összeg a tagi 

tartozásokkal csökkentett része 50%-át 2014. év első félévét követően kiszámlázta az NKft. 

felé 35 988 297 Ft összegben. Ez a tétel szintén 52201 főkönyvi számon, az „Önk. vagyon 

után fizetett bérleti díjak ktg. során szerepel (4. számú melléklet 12. sor). 

 

c. Lerakói járulék 

A veszteséges Üzleti Terv miatt az NKft. csak a bevallott lerakói járulék töredékét tudta 

befizetni az illetékes hatóságoknak. A lerakói járulékot az „Egyéb ráfordítások” során 

szerepeltetjük, I-III. negyedévre bevallott összegét a Környezetvédelmi Főfelügyelőség 

részére benyújtott dokumentumok tartalmazzák. A 98.463.720 Ft lerakási járulék részletesen 

olvasható a 4. számú melléklet 13-15. sorában. Részbefizetés történt 2014. április 22. és 

szeptember 30. banki napon, 2.330.400 Ft összegben. 

 

d. Felügyeleti díj 

A veszteséges Üzleti Terv miatt az NKft. csak a kiszámlázott díj töredékét tudta befizetni az 

illetékes hatóságoknak.  

A felügyeleti díjat az „53107 főkönyvi számon, a „MEH – felügyeleti díj” költség során 

szerepel, 17 256 000 Ft. összeggel (4. számú melléklet 16. sor). Részbefizetés történt 2014. 

szeptemer 24. és november 6. banki napon, 2.725.600 Ft összegben. 

 

 

5. A finanszírozás módja 

 

Az NKft. az Üzleti Tervben foglalt, de a kialakult helyzetre való tekintettel meg nem fizetett 

költségek egyösszegű utófinanszírozását kéri, amelynek megítélése esetén a hiányzó 

tartalékait részben pótolja és díjtartozásait rendezi. 

Gödöllő, 2015. január 30. 

 

Tisztelettel: 

 

 

        

Farkas Balázs 

ügyvezető igazgató 
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Mellékletek: 

1. Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés 

2. Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Terve 

3. Zöld Híd Projekt Gördülő Finanszírozási Terve 2010-2030. évre 

4. A kérelmező ki nem fizetett számláit tartalmazó táblázat 

5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül 

6. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénylő jogosult-e a támogatás terhére 

elszámolandó számlák áfatartalmának visszaigénylésére, vagy nem 

7. A támogatott szervezet képviselőjének banki aláírási címpéldányát bank által hitelesített 

másolatban 

8. A támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek 

9. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett 

köztartozással 

10. Nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett 

köztartozás esetén – az Áht 52. § (3) bekezdés értelmében – a Kincstár a támogatás 

folyósítását a köztartozás megfizetéséig visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő 

bevételi számláján a visszatartott összeget jóváírja, kivéve ha jogszabály másként 

rendelkezik. A kedvezményezett egyúttal nyilatkozik arról, hogy a fentiek szerint 

visszatartott támogatással az érvényes támogatási szerződésnek megfelelően elszámol 

11. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a 

költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a támogató vagy megbízottja, 

valamint jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez 

12. Nyilatkozat arról, hogy a támogatás összegét bruttó (elszámoláshoz benyújtandó számlák 

áfatartalmával együtt) vagy nettó módon számolja el 

13. Felhatalmazó levél valamennyi bankszámlára, amelyet a számlavezető pénzintézet(ek)nél 

nyilvántartásba vettek. 


