KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2014. évi éves beszámolójához
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1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Szervezeti felépítés és működési elvek
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulást 158 Veszprém megyei önkormányzat 2005. november 10-én alapította.
A Társulás Tagjai a térségi képviselők részére megbízást adtak a projekt keretében ellátandó
feladataik koordinálása, illetve a döntéshozataluk előkészítése érdekében. (Térségi
képviselők: Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Veszprém települési önkormányzatok
polgármesterei.)
A Társulási Tanács tagjai a térségi képviselők, akik a térség települései – társulás tagjai –
nevében és képviseletében járnak el.
A Társulási Tanács elnöke kivételével a Tanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai
tevékenységükért, sem juttatást sem költségtérítést nem kaptak.
A Társulási Tanács elnöke 50/2010 (X.07.) ÉBRSZHK-TT számú határozat alapján kibővített
munkaköre miatt tiszteletdíjban részesült.
A Társulási Tanács tagjai:
Ajka gyűjtőkörzet delegáltja: Schwartz Béla
Balatonfüred gyűjtőkörzet delegáltja: dr. Bóka István
Pápa gyűjtőkörzet delegáltja: dr. Áldozó Tamás, a Társulás alelnöke
Tapolca gyűjtőkörzet delegáltja: Császár László, az önkormányzati választásokat követően
Dobó Zoltán
Veszprém gyűjtőkörzet delegáltja: Czaun János, a Társulás elnöke
A Társulás felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság, melynek tagjai:
Királyszentistván Község Önkormányzata képviseletében: Kőszegi Ilona az EB Elnöke
A beruházással érintett települések képviseletében 2015. évben: Ráczkevi Lajos Papkeszi
község polgármestere
Ajkai gyűjtőkörzet képviseletében: Ferenczi Gábor
Balatonfüredi gyűjtőkörzet képviseletében: Filep Miklós
Pápai gyűjtőkörzet képviseletében: Oláh Kálmán Géza
Tapolcai gyűjtőkörzet képviseletében: Krisztin N. László
Veszprémi gyűjtőkörzet képviseletében: Ottó Péter
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A Társulás könyvvizsgálója Bagoly László (engedély száma: 005122), akivel 2007. január 26án kötött a Társulás szerződést.
Az operatív feladatokat, a Társulás munkaszervezete (Projekt Megvalósító Szervezete) látja
el, amely 2007. február 1-től működik.
A Társulási Tanács 8/2009 (I. 15.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával rendelkezett arról,
hogy a Társulás működése során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénz és
Értékkezelési Szabályzatát, Számlarendjét és Számviteli politikáját alkalmazza, melyek része
– többek között – az értékelési és a leltározási szabályzat. A Társulási Megállapodás 6. sz.
melléklete tartalmazza a Társulás díjpolitikáját. Ennek keretében került rögzítésre, hogy a
beruházással létrejött vagyon értékcsökkenési leírásából adódó költségeket a Társult
Önkormányzatok fokozatosan hárítják át a lakosságra. A Társulási Megállapodás és
mellékletei a jogszabályváltozások miatt a 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozata alapján
a 158 település elfogadó határozatával 2013-ban módosultak.
Társulási feladatellátás
A Társulás létrejöttének elsődleges célja az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető
támogatással egy integrált szilárdhulladék hasznosítási és kezelési rendszer kialakítása. A
társult települések együttműködése kiterjed a Társulás működési területén lévő településeken
keletkező kommunális és kommunális jellegű hulladéknak az érvényes szabályok és előírások
szerinti szakszerű kezelésére. A Társulás 6168/2009 számon közbeszerzési eljárást folytatott
le, az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Rendszer Üzemeltetőjének kiválasztására. Az eljárás
nyertese az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium, aki az ajánlati felhívásban előírt
kötelezettségként létrehozta az „ÉBH” Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft-t.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nevezett feladatok ellátásához a
Közszolgáltatási Szerződés 2009. november 12-én aláírásra került, mely szerint az
üzemeltetés jelenleg is folyik. Hatályos jogszabályoknak megfelelően a Közszolgáltatási
szerződés 2014. július 1-jén módosult.

2.

MÉRLEG SPECIFIKUS ADATOK

A.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke összesen 11.160.176 e Ft
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A/I. Az Immateriális javak
Társulás tulajdonában lévő 2009-ben aktivált rekultivációs Előzetes Megvalósíthatósági
Tanulmány értéke 0,- Ft.
A/II. Tárgyi eszközök
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések és felszerelések
A tárgyi eszközök közül a fenti soron látható csökkenés oka a jelen lévő eszközök
értékcsökkenése.
A/II/3. A Beruházások, felújítások értéke 2013-as évhez viszonyítva 993.400 e Ft-tal nőtt.
A/III. Befektetetett pénzügyi eszközök
A Társulás Tanácsa 29/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával döntött egy Kft
létrehozásáról. Ennek a döntésnek az értelmében 1.000.000,- Ft pénzbeli törzstőkével
megalapította a Tiszta Európa Szolgáltató Kft-t (Veszprém, Házgyári út 1.), amelynek
feladata a KEOP pályázatok projektmenedzselése.
C/Pénzeszközök
C/III. Forintszámlák
A Társulás bankszámláján 15.004 e Ft szerepel 2014. december 31-én.
D. Követelés
D/1. Költségvetési évben esedékes követelések
A Társulás követelései áruszállításból és szolgáltatásból üzemeltető cég felé 390.566 e Ft.
E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások értéke 47 e Ft.
G. Saját tőke
A Társulás saját tőkéje 2014-ben 11.549.549 e Ft.
H. Kötelezettségek
A mérleg kötelezettségek sorában kerül kimutatásra a KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító
számú projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel kapott 6.485,- e Ft jólteljesítési
biztosíték valamint egyéb visszafizetési kötelezettség jelenik meg ezen a soron 6 e Ft
értékben. A 2014. IV negyedévét terhelő Áfa fizetési kötelezettség 8.539 e Ft. A költségvetési
évben esedékes kötelezettségek beruházásra 182 e Ft.
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A Társulás beruházással érintett (Litér, Balatonfűzfő, Vilonya, Papkeszi és Királyszentistván)
településekkel kötött kompenzációs megállapodásokból eredő 2014. évi kötelezettségei
71.633 e Ft. A Társulás üzemeltetésre kapott bérleti díj előlegeinek összege 240.354 e Ft.
K. Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások összege 1.033 e Ft:

3.

VAGYONI, JÖVEDELMI HELYZET BEMUTATÁSA

Kormányzati funkciók kiadások és bevételei
A Társulás az alábbi két kormányzati funkcióra bontja meg bevételeit és kiadásait 051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása valamint a 066020 Város és
községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások. A 051040 kormányzati funkció kiadásai
1.268.243 e Ft, bevételei 1.303.811 e Ft. A 066020 kormányzati funkció kiadásai 30.418 e Ft,
bevételei 3.410 e Ft.
Maradvány kimutatás
A Társulás alaptevékenységének maradványa 8.560 e Ft, 2014-es évben az alaptevékenység
költségvetési egyenlege - 12.962 e Ft volt.
Eredmény kimutatás
A Társulás 2014-es évének mérleg szerinti eredménye -147.836 e Ft, melynek oka, hogy a
Társulás bevételei nem fedezik az üzemeltetésre átadott vagyon amortizációját.
Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
A Társulás közfeladatának költségei 1.211.288 e Ft és ezen szakfeladatra elszámolt,
eredményszemléletű bevételek 1.314.066 e Ft, mely főként a felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételeiből áll. A megtérült önköltség - 102.778 e Ft
Az eszközök értékvesztésének alakulása
A Társulás 2014. december 31-ével 2.636 e Ft értékvesztést számolt el.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök állományának alakulásáról
A Társulás tárgyi eszközeinek bruttó értéke a beruházások figyelmen kívül hagyásával
10.471.487 e Ft, melyből üzemeltetésre át van adva 10.464.587 e Ft. Ezen eszközök nettó
értéke 8.036.172 e Ft. A Társulás befejezetlen beruházásainak értéke 3.123.004 e Ft.
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Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok bemutatása 2014-es évben
A személyi juttatások között kerül kimutatásra a Társulás munkaszervezet-vezetőjének és a
Társulás elnökének személyi juttatásai.
A Társulás dolgozóinak cafeteria szolgáltatás keretében nettó 12.700,- Ft/hó/fő összeget
térített meg a Társulás.
A Társulási Tanács elnöke 50/2010 (X.07.) ÉBRSZHK-TT számú határozat alapján kibővített
munkaköre miatt tiszteletdíjban részesült.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2014-es évben
A Társulás dologi kiadásai Általános Forgalmi Adó nélkül, 19.657,- e Ft melyek megbontása
a következő:

Tétel

Összeg (eFt)

Szakmai anyagok beszerzése

225,-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

79,-

Távközlési díjak, Egyéb kommunikációs szolgáltatás (honlap

366,-

üzemeltetés)
Bérleti díj (irodabérlet, autóbérlet)

4.904,-

Közüzemi díjak

190,-

Karbantartási szolgáltatás

298,-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
Egyéb

üzemeltetési

szolgáltatások

24,(könyvvizsgálat,jogi

13.370,-

szolgáltatás,projektmenedzsment, másolat, hitelesítés, postaköltség)
Kiküldetés
Egyéb dologi kiadások (klaszter tagdíj)

35,166,-
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Bevételi források és azok teljesülése
A Társulás bevételei a 2014-es évben összesen 1.285.969 e Ft, mely az alábbiakból tevődtek
össze:
 Beruházási célra kapott juttatások EU költségvetéstől (1.274.861 e Ft)
 Készlet értékesítésből Tárgyi eszköz bérbe adásból származó bevétel (521 e Ft)
 Tagönkormányzatok hátralékos önrész befizetése (1.673 e Ft.)
 Működési kamatbevétel (40 e Ft)
 Visszaigényelhető ÁFÁ-ból származó bevétel (8.534 e Ft)
 Egyéb működési bevétel (340 e Ft)

4.

A TÁRSULÁS FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAI ÉS KIADÁSAINAK

ALAKULÁSA
Kohéziós Alap pályázat (2002/HU/16/P/PE/017)
2014-ben a beruházás felhalmozási kiadásai között Ajka válogatócsarnokban lévő betonárok
kialakításának munkálatai kerültek elszámolásra 265 e F értékben.
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú projekt
„Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén
lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása
A projekt bruttó finanszírozású, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.
A projekt fontosabb mérföldkövei:
2011.év
A közbeszerzési és jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet
kiválasztása, szerződéskötés.
2012. év
A Támogatási Szerződés aláírása, szerződéskötés a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 ÉB
Konzorciummal (Közgép Zrt. és Strabag MML Kft konzorciuma).
Kivitelezés megkezdése 19 db lerakón.
2013.év
14 db hulladéklerakó kiviteli munkáinak megkezdése, és a 2012-ben megkezdett 19 db lerakó
kivitelezésének folytatása.
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LOT1 szerződésben (19 lerakó) 18 db lerakó műszaki –átadás átvétele 2013. június 28-án és
szeptember 24-25-én megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi
hatósághoz benyújtásra kerültek. A pápai lerakón 2014-ben folytatódik a munkavégzés.
LOT2-ben (14 lerakó) Balatonalmádi, Balatonrendes, Tapolca lerakókon 2014-ben is
folytatódik a munkavégzés, valamint a devecseri lerakón a figyelő kutak kialakítása.
10 db lerakó műszaki –átadás átvétele 2013. június 28-án és szeptember 24-25-én valamint
december 20-án megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz
benyújtásra kerültek.
2014. év
LOT1 szerződésben (19 lerakó) mind a 19 db lerakó műszaki átadás-átvétele 2014. december
31-igmegtörtént, ebből 1 db (Pápa) átadása 2014-ben volt. A Megvalósulási Dokumentációk a
környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek pápai lerakó kivételével. 7 db lerakó
dokumentációjának hatósági elfogadása folyamatban volt, 11 lerakó esetén a feladatok
teljesültek.
LOT2-ben (14 lerakó) 14 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, Balatonalmádi,
Devecser, Kapolcs, Tapolca lerakókon volt munkavégzés 2014-ben. 14 db Megvalósulási
Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 10 db dokumentáció
elfogadásra került.
A projektet az EUTAF, és Közreműködő szervezet ellenőrizte 2014-ben, hiányosságokat a
Társulásra vonatkozóan nem tártak fel. A garanciális időszak 2 év, kezdete az egyes lerakók
műszaki átadásától indul. A projekt befejezésének tervezett határideje a Támogatási
Szerződés szerint: 2015.június 20. A kifizetések a teljesítéssel arányban vannak.
Elszámolható költség
Tevékenység

Közbeszerző
Közzétételi díj
Projektmenedzsment
Jogi szolgáltatás
Mérnök
Kivitelezés LOT1

Bruttó Szerződött

Teljesült összesen

Ebből teljesült 2014.

összeg Ft

bruttó Ft

évben bruttó Ft

8.637.500,-

8.637.500,-

0,-

80.000,-

80.000,-

0,-

33.433.400,-

31.630.000,-

6.350.000,-

2.651.000,-

1.889.000,-

0,-

92.710.000,-

64.897.000,-

9.271.000,-

809.297.875,-

807.273.095,-

165.240.673,-
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Tartalék LOT1

46.716.732,-

0,-

0,-

2.270.586.110,-

2.268.691.363,-

1.087.105.378,-

Tartalék LOT2

70.075.097,-

0,-

0,-

PR,tudatformálás

30.060.900,-

22.371.050,-

0,-

3.364.248.614,-

3.205.469.008,-

1.267.967.051,-

Kivitelezés LOT2

Összesen:

El nem számolható költség
A projekthez kapcsolódó 2014. évi nem támogatott műszaki tartalom nem volt, nem
elszámolható beruházásként ezen a soron megjelenik a korábbi években elszámolt pályázati és
projektmenedzsmenti tanácsadás 10.625,-e Ft értékben.
KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt
„Az

Észak-Balatoni

Regionális

Települési

Szilárdhulladék-kezelési

Rendszer

továbbfejlesztése”
A Támogatás intenzitás átszámításának következményeként a Társulás 2014-ben 7.076 e Ft
saját erő visszatérítést kapott a Közreműködő szervezettől.
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010
„Települési

szilárdhulladék-gazdálkodási

rendszerek

eszközparkjának

fejlesztése,

informatikai korszerűsítése”
A Társulási Tanács 22/2013.(VII.11.)ÉBRSZHK-TT határozat szerint 2013. július 22-én
benyújtott pályázatra 2014. február 26-án érkezett tájékoztatás arról, hogy a pályázat
elbírálása megtörtént, a bírálati folyamat eredményeképp (az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit

Kft. szakvéleménye

alapján) a pályázatunk nem részesült

támogatásban.
2014. december 31-én ismételt értesítést kaptunk, mely a szerint a Környezet és Energia
Operatív program irányító hatósága a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.
Projekt nettó összköltsége 1.385.945.000,- Ft. A projekt támogatási intenzitása: 95 %.

5.

A TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZŐK

Zálogjog bejegyzés létesítményekre
A tűzkárt szenvedett királyszentistváni mechanikai csarnok új jogszabályoknak, és
előírásoknak megfelelő helyreállításához szükséges többletköltségek fedezéséhez, így a
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megvalósított rendszer teljes körű újraindításához, ezáltal a projektzáráshoz elengedhetetlen
feltétel volt az üzemeltető által felvett 407.000.000,- Ft hitel. A hitelfelvételhez szükség volt a
támogatásból megvalósult létesítmények egyes vagyon elemeire (Veszprém térségi
hulladékkezelő telep, Pápa térségi hulladékkezelő telep, Tapolca térségi hulladékkezelő telep)
az Irányító Hatóság hozzájárulásával, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. jogosult
nevére jelzálogjog bejegyzése. Az Üzemeltető tájékoztatása szerint a hitel törlesztése a
szerződésben foglaltak szerint történik.
Tájékoztatás Áfa visszaigényléssel kapcsolatos NAV ellenőrzésről
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 87 § (1) bekezdés a.) pontja, valamint 106
§ (1)-(2) bekezdése alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal részéről a Társulásnál a 2013.
február havi ÁFA bevallás utólagos, pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzés lefolytatására
került sor 2013. áprilisában. A Társulás részéről adózásba beállított 459.828.000,- Ft esetében
a hatóság 433.206.000,- Ft visszaigényelhető adót jogosnak ítélt, ezzel egyidejűleg
26.622.000,- Ft esetében adókülönbözetet állapított meg. Ennek következményeként a hatóság
10 % adóbírságot állapított meg az ART 171 § (1) bekezdése alapján (ebben az esetben
2.622.000,-Ft). A Társulás az ügy komplexitása miatt felvette egy adószakértővel a
kapcsolatot és vele együttműködve első és másodfokon is megtette észrevételeit a hatóság
felé. A másodfokú hatóság helyben hagyta az elsőfokú hatóság határozatát, amelyet a
Társulás peres eljárásban, továbbiakban is vitatott. A bírósági eljárás lezárult, a 2014. október
29-én kihirdetett döntés értelmében az eljáró bíróság a Társulás álláspontjának helyt adott és a
NAV határozatát megszüntetve kötelezte a NAV-ot új eljárás lefolytatására, valamint
meghatározta, hogy NAV-nak az új eljárásban milyen szempontokat kell figyelembe vennie.
Közszolgáltatási díj:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának
2013-2014.

évre

vonatkozó

átmeneti

szabályait

alkalmazva

az

Észak-Balatoni

Hulladékgazdálkodási Rendszer területén is a 2013. július 1-től alkalmazandó díjat a 2012.
április 14-i díj 4.2 %-al növelt mértékének a 90 %-ában kellett megállapítani. Az ÉszakBalatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az új szakmai, műszaki tartalommal
2012. július 1. napjával kezdte meg működését. A rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj
ekkortól került bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott,
az indokolt díjemelést megelőző 2012. április 14-i időpont azt eredményezte, hogy a 10%-os
rezsicsökkentés hatása a társulás területén lényegesen magasabb, átlagosan mintegy 35%,
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aminek következtében az üzemeltetés költségeinek forrásai teljes körűen nem biztosítottak.
Üzemeltető levélben értesítette a Társulást, hogy a fentiek miatt a 2013 évre vonatkozó bérleti
díj számlát addig nem áll módjában kiegyenlíteni, míg annak fedezete rendelkezésre nem áll.
2013.

december

19-én

VM

honlapon

közzétett

2013.

évi

Hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás biztosítása elnevezésű pályázati felhívás szerint a 2013. és 2014. év költségei
és bevételei közötti hiányra vonatkozólag a Társulás 2014. január 17-én benyújtotta pályázatát
bruttó 1.687.177.284,- Ft összegben. 2014. július 24-én hivatalos értesítés érkezett a
Földművelésügy Minisztériumtól korábban Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy a Társulás
által igényelt támogatást forráshiány miatt elutasították. 2014.-én augusztus 14-én vettük
kézhez az NGM kincstárért felelős helyettes államtitkár úr levelét, amelyben arról tájékoztat,
hogy az FM-el közösen megvizsgálták a problémát és az uniós projekt veszélyeztetettsége
miatt indokoltnak tartják a Társulás, ezen keresztül a rendszer támogatását. Az FM
Környezetfejlesztési Főosztály főosztályvezetője tájékoztatást küldött az egyedi kérelemre
vonatkozó előírásokról, rendeletekről illetve az egyedi igényben elszámolható támogatási
időszakról, amely a 2014. január 1 - 2014. december 31. (2013-as veszteségek
kompenzálására nem volt lehetőség) A szolgáltatóktól kapott adatok alapján a
jogszabályoknak megfelelően elkészítettük az egyedi igényt, amit 2014. szeptember 11-én
benyújtottunk a Földművelésügyi Miniszternek. 2014. december 22-én többszöri hiánypótlás
után a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya értesítette a Társulást,
hogy egyedi kérelmét az igényelt bruttó 829.662.834,- Ft összeg helyett a Társulás
költségvetésében céltartalék soron rendelkezésre álló 567.133.000,- Ft összeg levonásával
bruttó 262.529.834,- Ft összegű költségvetési támogatásban hagyta jóvá. A támogatási
szerződés 2015. évben kerül megkötésre.
Rezsidíj csökkentés hatása a bérleti díjra
A Társulási Tanács a 24/2014 (X.10.) ÉBRSZHK-TT határozatával megállapított 2014. évi
bérleti díj mértékét a szolgáltatók kérésére a 36/2014. (XII.17.) ÉBRSZHK-TT határozattal
csökkentette azzal, hogy 211.202.002,- Ft-ot átütemezett a projekt időszak későbbi éveire.
Mivel a támogatás mértéke a tervezett céltartalék összeg levonásával lett megállapítva, a
megállapított támogatás nem elegendő a 2014-évben a rendszerben keletkezett hiány
kompenzálására, a Társulás álláspontjának fenntartása mellett is kénytelen, a rendszer
fenntartásának érdekében a céltartalék előirányzat terhére a közszolgáltatók hiányának
kompenzálásához hozzájárulni és ennek figyelembevételével megállapítani a 2014-es évi
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bérleti díjat. Mivel üzemeltető a díjcsökkentés által keletkezett hiánya miatt a 2013. évi és a
2014. évi bérleti díjat sem tudta megfizetni a Társulás költségvetésének bevételi oldala nem
teljesült, így a költségvetés tartalék során előirányzatként feltüntetet összeg nem áll
rendelkezésre, ezért a társulás Tanácsa a 2/2015(I.12.) ÉBRSZHK-TT határozattal a 2014.
évre vonatkozó bérleti díjat tovább csökkentette.

Veszprém, 2015. március 27.
……………………………………………………………….

Észak-Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás
képviseletében:Czaun János
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