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PÁLYÁZAT FELELŐSE

ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK

Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntartása
a) X A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja.

fejlesztés
Összefoglalás (max. 500
karakter)[x]

A rezsicsökkentés hatásra keletkezett, mintegy 35% bevételkiesés következtében az üzemeltetés költségeinek
finanszírozása a lakossági díjból nem biztosított. A pályázati támogatásból a rendszer üzemeltetését végző
közszolgáltatóknak továbbadott díjkompenzáció biztosítja a rendszer működését így az EU
társfinanszírozásával megvalósított hulladékgazd. rendszer fenntartási kötelezettségének eleget tudunk tenni és
nem keletkezik a magyar államnak az EU felé több md Ft. visszafizetési kötelezettsége.

A 2012. december 31-éhez, mint
bázisidőponthoz viszonyított
VKSZ Zrt:
költségnövekedés összegszerűen. PROBIO Zrt:
AVAR Ajka Kft:
BALKOM kft:
KÖZSZOLG Kft:
REMONDIS Tapolca Kft:
ÉBH Kft:
Összesen:

Jarulek2013Adatlap_ÉHÖT

2013.
297 401 742 Ft.
116 743 225 Ft.
221 588 169 Ft
12 385 488 Ft
123 736 334 Ft
46 499 673 Ft
663 429 733 Ft
1 481 784 364 Ft
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2014.
285 220 808 Ft.
130 843 564 Ft
136 718 992 Ft
34 950 295 Ft
133 415 201 Ft
156 510 687 Ft
939 455 441 Ft
1 817 114 988 Ft

össz:
582 622 550 Ft
247 586 789 Ft
358 307 161 Ft
47 335 784 Ft
257 151 535 Ft
203 010 360 Ft
1 602 885 174 Ft
3 298 899 352 Ft
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A 2012. december 31-éhez, mint
bázisidőponthoz viszonyított
VKSZ Zrt:
költségnövekedés százalékosan. PROBIO Zrt:
AVAR Ajka Kft:
BALKOM Kft:
KÖZSZOLG Kft:
REMONDIS Tapolca Kft:
ÉBH Kft:
Összesen:

2013.
39,74 %
37,23 %
52,32 %
6,41 %
42,46 %
10,52 %
98,21 %
47,99 %

2014.
38,11%
41,73 %
32,28 %
18,10 %
45,78 %
35,42 %
139,08 %
58,85 %

össz:
77,84 %
78,96 %
84,60 %
24,52 %
88,24 %
45,94 %
237,29 %
106,85 %

A 2012. december 31-éhez, mint A rendszer 2012.július 1-vel indult. Az új rendszerhez kapcsolt költségek (pl. válogató csarnok, átrakó
bázisidőponthoz viszonyított
állomások, MBH működtetése, távolsági szállítás költségei) 2012. évben csak egy félévben (II. félév)
költségnövekedés indokai.
jelentkeztek, míg 2013-ban a teljes évet terhelték. 2013. január 1-jétől a kötelező közszolgáltatás része lett a
közülettől elszállított HHHH hulladék gyűjtése-kezelése. Így az ehhez kapcsolódó költségekkel a
bázisidőszakban (2012. év) nem, míg 2013-ban és 2014-ben számolni kell. További költségnövekedést
eredményeznek a jogszabályi változások következtében keletkező többletköltségek, mint pl. lerakási járulék,
felügyeleti díj, e-útdíj. Az előzőeken túl 2014. évben még további szolgáltatási terület belépésének költségei
jelennek meg.
A 2012. december 31-éhez, mint
2013.
bázisidőponthoz viszonyított
VKSZ Zrt:
-300 982 044 Ft
bevételkiesés összegszerűen.
PROBIO Zrt:
-107 445 135 Ft
AVAR Ajka Kft:
-168 265 374 Ft
BALKOM kft:
-44 179 342 Ft
KÖZSZOLG Kft:
-114 469 101 Ft
REMONDIS Tapolca Kft:
-47 022 142 Ft
ÉBH Kft:
-399 200 744 Ft
Összesen:
-1 181 563 882 Ft
magyarázat: (-) előjel bevételnövekedést jelent

2014.
-147 728 395 Ft
-99 068 822 Ft
-46 858 435 Ft
-54 724 753 Ft
-81 615 283 Ft
-24 037 509 Ft
-236 132 643 Ft
-690 165 840 Ft

össz:
-448 710 439 Ft
-206 513 957 Ft
-215 123 809 Ft
-98 904 096 Ft
-196 084 384 Ft
-71 059 651 Ft
-635 333 387 Ft
-1 871 729 723 Ft

A 2012. december 31-éhez, mint
2013.
2014.
össz:
bázisidőponthoz viszonyított
VKSZ Zrt:
38,24 %
18,77 %
57,02 %
bevételkiesés százalékosan.
PROBIO Zrt:
36,15 %
33,33 %
69,47 %
AVAR Ajka Kft:
38,11 %
10,61 %
48,72 %
BALKOM kft:
27,18 %
33,66 %
60,84 %
KÖZSZOLG Kft:
40,62 %
28,96 %
69,59 %
REMONDIS Tapolca Kft:
10,71 %
5,48 %
16,19 %
ÉBH Kft:
54,86 %
32,45 %
87,31 %
Összesen:
37,67 %
22,00 %
59,67 %
magyarázat: a bázisidőszakhoz viszonyított bevételnövekedés százalékos aránya került bemutatásra
A 2012. december 31-éhez, mint A bázisidőszakban nem volt része a kötelező közszolgáltatásnak a közületektől elszállított HHHH gyűjtése és
bázisidőponthoz viszonyított
szállítása, így annak bevétele a 2012-es bázisidőszakban nem jelenik meg. 2013. január 1-jétől a kötelező
bevételkiesés indokai.
közszolgáltatás része lett a közülettől elszállított HHHH hulladék gyűjtése-kezelése. Az abból befolyt árbevétel
teljes egészében a közszolgáltatási árbevételt növelte. Ezért ebben a formában nem érzékeltethető a lakossági
díjkiesés, amit a lakossági rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott, az indokolt díjemelést
megelőző 2012. április 14-i időpont eredményezett, hogy a 10%-os rezsicsökkentés hatása az alkalmazott
díjhoz viszonyítottan a társulás területén lényegesen magasabb, átlagosan mintegy 35% lett. A 2013. és 2014.
évi bevételek a bázisidőszakhoz viszonyítottan bevételnövekedést, míg az adott időszak költségeihez
viszonyítottan összességében bevételkiesést mutatnak.
A bevétel növelése érdekében tett A közszolgáltató bevételének egyik tényezője a közszolgáltatási díj, amely bevétel növelése érdekében
intézkedések.
intézkedések megtételére nem volt lehetőség, mivel 2013. július 1-től alkalmazandó díjat 2012. évi CLXXXV.
törvény (Ht.) 91. § (2) bekezdése szerint kellet megállapítani, azonban a kötelező közszolgáltatást elkerülni
szándékozók kiszűrésével a további díjkiesést igyekeztek megakadályozni. További bevétel forrása a
közszolgáltatónak az OHÜ-tól kapott támogatás, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből
származó árbevétel. Ezen bevétel a szelektív hulladék gyűjtés rendszerének bővítése és a hozzá tartozó
szemléletformálás eredményeként jelentősen növekedett.
A költségek csökkentése
érdekében tett intézkedések.
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Bizonyos rendszerelemek tervezett fejlesztései közül a költségnövekedéssel járó szolgáltatás bővítés
elhalasztása. Müködési költségek redukálása, munkabérek és egyéb járandóságok befagyasztása ill. esetenként
csökkentése. A pályázati forrásból megvalósított rendszer fennatartási kötelezettsége miatt a szolgáltatást a
díjcsökkentést megelőző szinvonalon kellett biztosítani. Erre kértek bennünket a jelzésünkre reagáló
kormányzati szervek is. (VM államtitkára)
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A bevétel növelése, valamint a
hozzávetőlegesen 10 %
költségek csökkentése érdekében
tett intézkedések eredménye
százalékos bontásban az összes
költségnövekedéshez
viszonyítva.

A bevétel növelése, valamint a
a lakossági bevétel kieséshez viszonyítva hozzávetőlegesen 15 %
költségek csökkentése érdekében
tett intézkedések eredménye
százalékos bontásban az összes
bevételkieséshez viszonyítva.
5.

RÉSZLETES KIFEJTÉS

5.1. A szolgáltatás leírása:
különösen az elkülönített
hulladékgyűjtésre, az igénybevett
alvállalkozók tevékenységére,
valamint a hulladékhasznosításra
vonatkozóan.

A közszolgáltatók által végzett szolgáltatás az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 158 településén keletkező lakossági szilárdhulladék gyűjtése, kezelése és
ártalmatlanítása. Közszolgáltatási létesítmények: Királyszetistván, Regionális Hulladékkezelő Központ (MBH
technológia a vegyes hulladékáram mechanikai, biológiai előkezelése) lerakó (kezelésből hátramaradó
továbbiakban már nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása). Pápa, Ajka, Tapolca: átrakó
állomás (vegyes hulladék tömörítéses rendszerű átrakása a gazdaságosabb távolsági szállítás érdekében)
válogatómű (szelektív szigetekről beérkező hulladékáramok utóválogatása és bálázása a hasznosítás érdekében)
Veszprém: válogatómű Balatonfüred: komposztálótelep (biológiailag bomló hulladékok kezelése) Pápa:
hulladékudvar (a lakosságnál képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgál) 490 db szelektív
gyűjtősziget a 158 településen. Üzemeltetés: A rendszer üzemeltetésére kiírt közbeszerzésen az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorcium nyerte el az ellátási körbe tartozó települési szilárdhulladék-gazdálkodási
közszolgáltatás teljes körű ellátását. A konzorciumban részt vevő felek a közbeszerzési eljárásban leadott közös
pályázatuk részeként kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közszolgáltatás ellátása érdekében közös céget hoznak
létre. Ez a cég lett az "ÉBH" Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft., aki szintén közszolgáltató. Az ÉBH Kft.
és a 6 tag vállalkozás a közszolgáltatás ellátása érdekében úgy működik együtt, hogy - a közszolgáltatási
szerződésben is vállaltan - a gyűjtési-szállítási tevékenységet a konzorcium tagjai - gazdasági társaságok - az
általuk vállalt megosztásban a társult önkormányzatok területén látják el, míg az ÉBH Kft. a konzorciumi tagok
által összegyűjtött és leszállított hulladékot az általa, mint közszolgáltató által működtetett - és a Társulás által
tulajdonolt - királyszentistváni hulladéklerakó központban ártalmatlanítja, egyúttal üzemelteti a Társulás
tulajdonában álló hulladéklerakót is magában foglaló regionális hulladékkezelő központot, valamint szintén a
Társulás tulajdonában álló területi létesítményeket, és a négyszázkilencven darab szelektív gyűjtőszigetet valamint
a Társulás tulajdonát képező, a rendszer működéséhez szükséges eszközöket. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok
szelektív szigetes gyűjtőhálózat útján kerülnek első lépésként az előkezelő (válogató) létesítményekbe, majd onnét
gyűjtőkörzeteként eltérő hulladékhasznosító művekbe. A közterületi gyűjtőszigeteken 3 (műanyag, üveg, papír)
hulladékfrakció gyűjtésére alkalmas edények kerültek elhelyezésre. Az edények ürítése rendszeresen erre a célra
kialakított hulladékgyűjtő célgéppel történik. A válogatóműbe történő beszállítást követően a telephelyeken
üzemeltetett technológiák által előkezelésre kerülnek és hasznosításra alkalmas állapotban hagyják el a
létesítményeket.
Az előkezelés eredményeként keletkező tiszta anyagáramok ezt követően hasznosításra kerülnek. A hasznosítási
tevékenység jellemzően anyagában történő hasznosítást jelent.

5.2.
Probléma, amelyet a
pályázat által megoldani
kíván[xi]
(max. 1000 karakter)

Az EU társfinanszírozásával megvalósított Hulladékgazd Rendszer 2012. 07. 1. napjával kezdte meg
működését, a rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj ekkortól került bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés
viszonyítási időpontjaként meghatározott, 2012. 04. 14-i időpont azt eredményezi, hogy a 10%-os
rezsicsökkentés hatása a társulás területén lényegesen magasabb, átlagosan mintegy 35%, aminek
következtében az üzemeltetés költségeinek forrásai a lakossági díjból teljes körűen nem biztosítottak. A 35%-os
díjcsökkenés 2013. II. félévre vonatkozóan, mintegy 475.000 eFt díjbevétel kiesést eredményezett.
A kieső díjbevétel miatt keletkezett hiány pótlását, így a rendszer üzemeltetését a más célt szolgáló
pénzeszközök belső átcsoportosításával időlegesen tudtuk biztosítani. A támogatásként igényelt forrás pótolja a
bevétel és a költség különbözeteként keletkezett hiányt, így biztosítja a rendszer fenntarthatóságát.

Jarulek2013Adatlap_ÉHÖT
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5.3.
A tervezett
tevékenységek felsorolása és
ismertetése (A tevékenységek
időigényét vagy időzítését is adja
meg, az adatlap 6. Költségvetés
részével összhangban!) [xii]
(max. 4000 karakter)

a)A Társulás az elnyert támogatást díjkompenzációként a Közszolgáltatóknak adja át oly módon, hogy a
Társulás által benyújtandó pályázathoz a közszolgáltatók a közszolgáltatással kapcsolatosan felmerült valós
költségek és a közszolgáltatási árbevétel közötti különbözetet tartalmazó bruttó 1.687.177.284,-Ft.
díjkompenzációs igénybejelentést juttattak el a Társuláshoz a 2013. január 1-2014. december 31. időszakra
vonatkozóan. A támogató döntést követően a Társulás pályázati forrásból való díjkompenzációs szándékát és a
díjkompenzáció mértékét tartalmazó megállapodást köt az adott Közszolgáltatóval A Közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát állít ki a Társulás nevére. A kiállított számlák
bruttő összege a pályázatban megítélt támogatás összegével megegyezik, mivel a Társulás erre a tevékenységre
Áfa visszaigénylésre nem jogosult.
b)

5.4.
Ellenőrizhető,
A közszolgáltatás fenntartásához szükséges összeg bruttó 1.687.177.284,-Ft. díjkompenzáció formájában a
számszerűsített eredmények[xiii] közszolgáltatóknak átadásra kerül, olyan formában, hogy rendszer összesenben, sem közszolgáltatók
(max. 1000 karakter)
vonatkozásában túlkompenzációra nem kerül sor.

5.5.
Ellenőrizhető,
számszerűsített eredmények
várható konkrét hatása (max.
1000 karakter)

2013. évre vonatkozóan a más célt szolgáló pénzeszközök ideiglenes átcsoportosításával fenntartott
hulladékgazdálkodási rendszer finanszírozása a díjkompenzációval biztosítottá válik, az átcsoportosított
pénzeszközök az eredeti célterületre visszakerülnek. 2014. évre vonatkozóan a díjkompenzációval a
hulladékgazdálkodási rendszer működési költségei biztosítottak lesznek, így az EU társfinanszírozásával
megvalósított hulladékgazd. rendszer fenntartási kötelezettségének eleget tudunk tenni és nem keletkezik a
magyar államnak az EU felé több md Ft. visszafizetési kötelezettsége.

5.6.
A szerződött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltató szervezet
bemutatása [xiv] (max. 1000
karakter)

A 158 önkormányzat által létrehozott É-balatoni Térs. Reg. Tel. Sz-hulladékkezelési Önk. Társulás által a
szolgáltató kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével az É-Balatoni Hullkezelési
Konzorciummal – tagjai: VKSZ Veszprémi Közüzemi Zrt, AVAR-Ajka Kft., Probio Zrt., BALKOM Kft.,
REMONDIS Tapolca Kft. és a KÖZSZOLG Kft. – 2009. 11. 12. napján Közszolgáltatási Szerződést kötöttek
szilárdhulladék-gazdálkodási közszolgáltatás ellátása céljából. A konzorciumban részt vevő felek a
közbeszerzési eljárásban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a közszolgáltatás ellátása érdekében közös céget
hoznak létre, mely cég lett az "ÉBH" É-B-ni Hullgazd. Kft.
Az ÉBH Kft. és a 6 tag vállalkozás a közszolgáltatás ellátása érdekében úgy működik együtt, hogy a gyűjtésiszállítási tevékenységet a konzorcium tagjai látják el, míg az ÉBH Kft. az összegyűjtött és leszállított
hulladékot az általa működtetett - és a Társulás által tulajdonolt - királyszentistváni központban ártalmatlanítja.

Jarulek2013Adatlap_ÉHÖT
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5.7. A hulladékgazdálkodási "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. dr. Temesvári Balázs Tamás vezérigazgató; +36 88/545-136
közszolgáltató vezetőjének neve Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non profit Kft. Gősi Zoltán ügyvezető; +36 88/545-136
és elérhetősége.
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. Somogyi László vezérigazgató; +36 87/342-633
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jung Csilla Mária ügyvezető; +36 87/342-633
"AVAR AJKA" Városgazdálkodási Kft. Zsolnai Tamás és Péter Gábor ügyvezető; +36 88/212-588
KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. Mészáros Csaba ügyvezető; +36 89/778-958
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Rákos András ügyvezető; +36 88/438-688
Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Ficsor Elza ügyvezető; +36 87/510-828
"ÉBH" Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. Sarkady Attila ügyvezető; +36 88/325-687
5.8.
A pályázó korábban
nyert, ill. elbírálás alatt álló
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos támogatásainak
felsorolása (kód, cím, forrás
megnevezése, állapot) 3 évre

KEOP-1.1.1/10-2011-0002, „Az Észak-Balatoni Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
továbbfejlesztése” , Környezet és Energia Operatív Program, lezárt
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010, "Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel", Környezet és Energia Operatív Program, elbírált, a döntés nem ismert.

5.9. Amennyiben a pályázó
végez ilyen tevékenységet a
lakosság
környezettudatosságának,
hulladékgazdálkodási
ismereteinek fejlesztése, és a
szükséges információk
közvetítésének részletei. [xv]
(max 500 karakter).

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 "Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
továbbfejlesztése” tárgyú projektje keretében PR, Ismeretterjesztő és Tudatformáló szemléletformálási
tevékenység valósult meg, amely tartalmazta a lakossági tanácsadási szolgáltatás biztosítását és a 10.000 db
komposztláda átadását, a környezettudatos hulladékgyűjtés fejlesztése, elterjesztése és a szelektív
hulladékgyűjtés gyakorlatának erősítése érdekében. A kampány 2013. I. félévben zajlott.

5.10. Az a) választott cél
esetén:
5.10.1. Bevont alvállalkozók
száma, tevékenysége.

Kettő. Lakossági kommunális és szelektív hulladék gyűjtése.

5.10.2. A gyűjtött hulladék
hasznosítás céljából elkülönített
frakcióinak száma és fajtája.

4 frakció: papír, műanyag, üveg és zöldhulladék

5.10.3. Az ellátott lakosok
száma.

2013: 272 150 fő
2014: 276 449 fő

5.10.4. A vegyes települési
hulladék gyűjtési gyakorisága.

heti egy alkalom

5.10.5. A hulladékártalmatlanító Zalaerdőd - Királyszentistván 97 km
létesítmény távolsága (ld.
Pályázati felhívás)
5.10.6. A 120 literes
gyűjtőedényre vetített
szolgáltatási díj.

A 120 literes gyűjtőedényre vetített lakossági szolgáltatási díj a rendszer területére vonatkozóan: nettó 459,84
Ft./ürítés

5.10.7. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltató
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos
lakossági kintlévősége.

684 186 494,- Ft.

5.11. A b) választott cél esetén:
5.11.1. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszer
jelenlegi eszközállománya.
5.11.2. A vásárolandó eszközök
száma, és teljes költsége.

Jarulek2013Adatlap_ÉHÖT

5/10

............................................................
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
Czaun János elnök

5.11.3. Az ellátott lakosok
száma.
5.11.4. A gyűjtött hulladék
hasznosítás céljából elkülönített
frakcióinak száma és fajtája. (a
beszerzések fejlesztések
hatására).
5.12. A c) választott cél esetén:
5.12.1. A vásárolandó
tulajdonrész százaléka.
5.12.2. A vásárolandó
tulajdonrész teljes költsége.
5.12.3. A tulajdoni arány
növekedésével az
eszközállomány, létesítmények
tulajdonviszonyának,
üzemeltetési jogának részletes
bemutatása.
5.12.4. A gyűjtött hulladék
hasznosítás céljából elkülönített
frakcióinak száma és fajtája.
5.13. A d) választott cél esetén:
5.13.1. Mely országos cél(ok)
elérését szolgálja az intézkedés?
5.13.2. A beruházás,
technológiai fejlesztés rövid
bemutatása.
5.13.3. A beruházással,
fejlesztéssel elérhető
hulladékhasznosítási célok,
eredmények hulladék
frakciónként (%-os növekedés
bemutatásával).
5.13.4. A beruházással,
technológiai fejlesztéssel
várhatóan hasznosításra kerülő
hulladékok megnevezése,
mennyiség százalékos
növekedése (évente).
utófinanszírozás
utófinanszírozás 50 % előleggel
előfinanszírozás
az igényelt előfinanszírozás 60%
mértéke (%):

5.14.
Előzetesen választott finanszírozási
forma[xvi]
x

Az igényelt
előfinanszírozás
indokolása:

Mivel az első folyósításra várhatóan 2014. I. félév végén kerülhet sor, a 2013. és a 2014. I. féléves
díjkompenzációt igényeljük az első részletben (60%).

5.15. A megvalósítás tervezett kezdő időpontja[xvii]
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Balatonfüred gyk: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred,
Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag,
Csopak, Dörgicse, Kővágóörs, Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla,
Monoszló, Nagyvázsony, Óbudavár, Örvényes, Palóznak, Pécsely,
Pula, Révfülöp, Szentantalfa, Szentbékálla, Szantjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Vöröstó, Zánka,
Veszprém gyk: Bakonybél, Bakonynána, Bánd, Borzavár, Csehbánya,
Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Lókút, Márkó,
Nagyesztergár, Nemesvámos, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Pétfürdő, Porva,
Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Városlőd,
Veszprém, Veszprémfajsz, Zirc,
Ajka gyk: Ajka,
Apácatorna, Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bodorfa, Borszörcsök,
Csögle, Dabrony, Dáka, Devecser, Döbrönte, Egeralja, Farkasgyepü,
Ganna, Gyepükaján, Halimba, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök,
Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kislőd, Kispirit, Kolontár, Külsővat,
Magyarpolány, Marcalgergelyi, Nagyalásony, Nagypirit, Nemeshany,
Nemesszalók, Németbánya, Noszlop, Nyárád, Nyirád, Oroszi, Öcs,
Pápadereske, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Szőc,
Tüskevár, Úrkút, Vid, Vinár,
Tapolca gyk: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Balatonederics, Balatonrendes, Bazsi, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa,
Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hetyefő, Hosztót, Kapolcs,
Káptalanfa, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Lesencefalu,
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Megyer, Monostorapáti, Nemesgulács,
Nemesvita, Raposka, Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága,
Szentimrefalva, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Ukk, Uzsa,
Veszprémgalsa, Vigándpetend, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalahaláp,
Zalameggyes, Zalaszegvár, Sümeg
Balatonalmádi gyk:
Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Felsőörs, Királyszentistván,
Lovas,
Pápa gyk: Bakonykoppány,
Bakonyszücs, Pápa

5.16. A megvalósítás helyszíne(i) (több is felsorolható)[xviii]

Közszolgáltatási díj
nem visszaigényelhető
Áfa

Költség-kategória (i.-v.)
[xxi]

6.
Tevékenységenként a
Zárójelentés útmutató i.vi- költségkategória
egyike (= költségelem
neve); egységár, egységek
száma[xx]

iii
i

Tevékenységek
sorszáma [xxii]
(5.2. fejezet
sorszámozásában)

5.3.a
5.3.a

KÖLTSÉGVETÉS[xix]
Bruttó költség
(Ft)

1 687 177 284

Nettó költség
(Ft)

Támogatási igény[xxiii]
(Ft)

1 328 486 050
358 691 234

ÖSSZESEN
1 687 177 284 Ft
1 687 177 284 Ft
A pályázó 2013. évi számviteli beszámolójában szereplő összes ráfordítás[xxiv]

1 328 486 050
358 691 234

1 687 177 284 Ft
Ft

986 708 000

7.
NYILATKOZATOK[xxv]
1.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó szervezetnek a nem áll fenn.
pályázat benyújtásának időpontjában a NAV irányában adótartozása, illetve
vámtartozása; - a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti
fennáll, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést
önkormányzat irányában tartozása, továbbá az Európai Unió Tradicionális
(részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, az erről szóló
forrásai címen tartozása
határozatot csatoltam.
2.Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem, vagy igen
nem szerződésszerű teljesítése, illetve a támogatási szerződés felmondása, vagy a támogatási szerződéstől való
elállás miatt visszavont támogatás - a Ptk. szerinti kamattal növelt összegének - megfizetésére irányuló követelés
érvényesítése az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 77. § (2) bekezdés szerinti, a Támogató javára szóló azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazói nyilatkozat(ok) alapján történjen. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazói nyilatkozat(ok)
hiányában a támogatási szerződés nem köthető meg.
3.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
3.1.
a pályázó szervezet szerepel a támogatásra jogosultak között és a kizáró okok egyike sem vonatkozik
rá,
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3.2.
a pályázó szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 2011. évi igen
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában és az 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-ban meghatározott –
követelményeinek, valamint tudomásul veszem, hogy a Támogató a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi
LXXV. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból
ellenőrzi, hogy a támogatás igénylője megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott
követelményének,
3.3.
a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből (beleértve VM és jogelődjei 2010-es, 2011-es és 2012-es forrásaiból) juttatott
támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit teljesítette,
vagy annak megfelelő teljesítése a szerződés szerint folyamatban van;

igen

3.4.
a pályázó szervezetnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki
nincs
nem egyenlített tartozása
3.5.
a pályázó szervezet a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt
igen
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban (Ávr. 72. § (2)). Vállalom, hogy haladéktalanul
bejelentem, ha a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig az ügyészség a pályázó szervezet
bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezi, továbbá ha a pályázó szervezetnek lejárt esedékességű, meg
nem fizetett köztartozása keletkezik,
3.6.

a pályázó szervezet a jelen pályázatban szereplő költségek finanszírozására más támogatást,

3.7.
a pályázó szervezet rendelkezik a támogatásban részesítendő
tevékenység végzéséhez szükséges, vagy azzal összefüggő jogerős hatósági
engedélyekkel/illetve az engedély a szerződéskötés előfeltételeként benyújtásra
kerül, továbbá bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott
tevékenység szerepel,

nem kapott és nem vesz
igénybe

engedély nem szükséges
engedéllyel rendelkezik
támogatási szerződés megkötése idejére engedéllyel
rendelkezik

3.8.
a pályázati adatlapon feltüntetésre került az összes, a jelen pályázathoz kapcsolható korábban nyertes,
ill. elbírálás alatt álló pályázat az elmúlt három év vonatkozásában,

igen

3.9.
a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek (Ávr.
72. § (2) a.),

igen

3.10.
a tevékenység tulajdonjogot és egyéb más jogosultságot nem sért, és megfelel a tárgyi támogatásra
általában és a pályázat tárgyára konkrétan vonatkozó jogszabályoknak. A kötelezően betartandó szabványok
előírásait kielégíti,

igen

3.11.

igen

a pályázati felhívásban és útmutatóban, az Áht-ban, az Ávr.-ben foglaltakat tudomásul vettem,

3.12.
a pályázó szervezet a tevékenység megvalósítását a támogatási szerződés aláírását követő - vagy
igen
amennyiben az későbbi időpont a szerződésben szereplő kezdési időponttól számított - 3 hónapon belül megkezdi,
3.13.
amennyiben az Ávr. 82. § a), c)-d), f) vagy h) pontjában meghatározott bármely körülmény
igen
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett
adólevonási jogosultságában, illetve más adataiban, vagy a költségvetésből nyújtott támogatás egyéb – a pályázati
felhívásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a támogatói okiratban, támogatási
szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a pályázó szervezet, a tudomására jutástól számított
nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak,
3.14.
a pályázó szervezet vállalja, hogy az Ávr. 82. §-a szerinti esetekben a támogató által megállapított
támogatási összeget és annak kamatait a Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,

igen

3.15.
az általános forgalmi adóval kapcsolatos az Ávr. 88. §-ban foglaltakat tudomásul vettem,
3.16.
a támogatással kapcsolatos, a pályázati felhívásban és útmutatóban, valamint az Ávr. 80.-81. §-ban
foglalt beszámolási kötelezettséget tudomásul vettem,

igen
igen

3.17.
a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.
§ (1) szerinti összeférhetetlenség; 8. § (1) szerinti
érintettség vonatkozásában

Összeférhetetlenség nem áll fenn; érintettség nem áll fenn.
Összeférhetetlenség nem áll fenn; érintettség fennáll: az érintettség alapjául
szolgáló körülmény leírása: A Társulás elnöke és a Társulási Tanács tagjai nem
kizárt közjogi tisztségviselők, és egyben nyilatkozom, hogy a pályázathoz 5 db
közzétételi nyilatkozatot csatoltam.

4. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy a Kincstár által működtetett Monitoring Rendszerben
igen
nyilvántartott adataimhoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a
közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az
állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht. 109. § (5) bekezdése
alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférnek.
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5.
Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy az Ávr. 79. § értelmében a köztartozás
vizsgálata céljából a támogatási jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a
kincstár és az állami adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóságok) jogosultak a
kedvezményezett meghatározott adatainak kezelésére. A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között az
adatcsere elektronikus úton történik.

igen

6.
Tudomásul veszem, hogy az Ávr. szabályai szerint alkalmazott szankciók mellett a fejezetet irányító igen
szerv vezetőjének külön írásos döntésével a kedvezményezett meghatározott időre – de legfeljebb három évre –
kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha
a) a kedvezményezett a támogatott tevékenységtől eltérő kiadásokra használja fel a költségvetésből nyújtott
támogatást,
b) a kedvezményezett az Ávr. 83. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének az előírt
határidőig nem tett eleget,
c) a kedvezményezett felszólítás ellenére nem tesz eleget a beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének,
d) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni,
e) a kedvezményezett a támogatási igénye során valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
f) a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatói okirat visszavonásáról szóló döntésben,
a támogatási szerződésben vagy a fizetési felszólításban meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes
mértékben fizette vissza, vagy
g) a támogató a kedvezményezettnek felróható okból vonta vissza a támogatói okiratot vagy állt el a támogatási
szerződéstől, illetve mondta fel azt.
7.
Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére akiről, vagy amelyről hitelt igen
érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor,
8.
Tudomásul veszem, hogy az Áht. 50. §. (3) bekezdés alapján a lejárt esedékességű, meg nem fizetett igen
köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása
felfüggesztésre illetve visszatartásra kerül, de ettől függetlenül az érvényes szerződésben szereplő programot
határidőre teljesíteni és elszámolni köteles vagyok,
9.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató a támogatás további folyósítását – újabb döntésig –
felfüggesztheti, ill. a támogatás összegét részben vagy egészben visszavonhatja, ha az elszámoláshoz benyújtott
dokumentumok ellenőrzése vagy a tevékenység helyszíni ellenőrzése során, az ellenőrzés megállapítása szerint
Támogatott részéről szerződésszegés történt, illetve a szerződéses feltételek teljesítése veszélyeztetve van,

igen

10.
Tudomásul veszem, hogy nem adható ki támogatói okirat, és nem köthető meg a támogatási szerződés igen
az Ávr. 76. §-ban foglalt esetekben
11.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató jogosult – az általa meghatározott egyéb esetek mellett – a
igen
támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, illetve támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás
visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától
számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a
költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő
alatt írásban sem menti ki,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,
c) az Ávr. 76. § (1) bekezdésben meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően
következik be, vagy jut a támogató tudomására,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban,
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben
foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének,
és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni,
f) a kedvezményezett az Ávr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
g) az Ávr. 81. § (2) bekezdése szerinti esetben,
h) a kedvezményezett részéről, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték
megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott
ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
12.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázó szervezet megnevezése, a támogatás célja, tárgya, a támogatás
összege, a támogatott program megvalósítási helye, a támogatott program eredménye, valamint a 2007. évi
CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak nyilvánosságra kerüljenek,
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13.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltak előzetes - helyszíni igen
és dokumentumok alapján történő - ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a
pályázatban ill. a támogatási szerződésben foglaltak megvalósításának szakszerűségét, szabályszerűségét, a
támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az
Állami Számvevőszék, valamint ezek megbízottai 10 éven belül nyilvántartás, valamint a tevékenység keretében
keletkezett dokumentumok alapján és/vagy helyszínen ellenőrizzék,
14.
Hozzájárulok ahhoz, hogy teljes könyvvizsgálat lefolytatására kerüljön sor a fenti szervezetek vagy
megbízottjai által a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Tevékenység finanszírozására vonatkozó
dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a tevékenység befejezését követő 10 éven belül lefolytathatók.

igen

15.
Tudomásul veszem, hogy nem támogatható kizárólag kutatás-fejlesztési célú pályázat;
igen
közösségfejlesztés önmagában; szervezet önmagában; üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt
is) tevékenység; közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység (formális oktatás) és
tehetséggondozás, valamint munkahelyi képzés; tudományos lapok, tudományos könyvek és tudományos
kiadványok létrehozása, terjesztése; és nem támogatható nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos
vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést
tartalmazó, vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység, valamint politikai tartalmú médiamegjelenés,
rendezvény.

16.
Kijelentem, hogy tervezett tevékenységem illeszkedik a pályázati felhívás céljaihoz, azok egyikével
sem ellentétes, vagy ellentétes hatású.

igen

17.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat révén elért, megszerzett új (eredeti) környezetvédelmi, valamint
hulladékgazdálkodási relevanciájú adatokat felhasználási joggal, a zárójelentéssel egyidőben köteles a pályázó
szervezet a VM által kezelt adatbázisokkal kompatibilis formában átadni.

igen

18.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat támogatása esetén a pályázó szervezet vezető tisztségviselője,
munkatársa (alkalmazottja vagy megbízottja) a támogatás összegét érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési
viszonyban álló társaság közreműködésével nem használhatja fel.

igen

19.
Nyilatkozom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium jelen adatlaphoz kapcsolódó pályázati felhívására igen
benyújtott pályázat elektronikus (pl. CD-re írt) példányai – az Adatlapon az aláírást kivéve - mindenben
megegyeznek a papír alapú, aláírt pályázati adatlappal; ezen túl kizárólag annak alább felsorolt mellékleteit
tartalmazzák.

20. Nyilatkozom, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésben álló gazdálkodó szervezet rendelkezik a támogatásban
részesítendő tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel, illetve az engedély a támogatási
szerződéskötésig rendelkezésre fog állni. [xxvi]

engedéllyel rendelkezik

támogatási szerződés megkötése idejére engedéllyel
rendelkezik

8. MELLÉKLETEK[xxvii]
A 3.17. nyilatkozathoz tartozó kitöltött, aláírt közzétételi kérelem eredeti példánya, amennyiben releváns.
Digitális állomány (CD vagy DVD), rajta a következőkkel:
* A papír alapon benyújtott Pályázati Adatlap szerkeszthető Office dokumentumként (Excel file-ként),
melynek tartalma, az aláírást kivéve, pontosan azonos az aláírt adatlappal

* Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott, illetve jogszabály által egyedileg kötelező melléklet
[xxviii]

Dátum (év, hó, nap)

Csatolva / n.r.

Igen

Csatolva

Igen

Csatolva

Igen

Ha igen, db:

Ninc
s

2014. január 27.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Czaun János elnök
Aláírásra jogosult képviselő cégszerű aláírása
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