


2017-2020 tervezett költségvetéshez kapcsolódó várható bevételek és kiadások alakulása 
szöveges kiegészítés 

 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 
projektjének lezárását követően a regionális hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztését 
tervezi az Európai Unió és Magyarország költségvetési forrásainak felhasználásával a 
KEHOP-3.2.1 pályázati konstrukció keretén belül. A Társulás pályázata a KEHOP-3.2.1 
konstrukció keretén belül nevesítésre került az Éves Fejlesztési Keretben a 1463/2016. (VIII. 
24.) Korm. határozat alapján. A projekt indításához szükséges szerződések a 2014-2020 
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az 
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 2014-
2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósítását szolgáló projektek esetén – az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső 
kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási 
szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint konzorciumvezető írja alá. A konzorciumi 
szerződést a társulás 2017. január 16-án megkötötte. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a konzorciumvezető NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Támogatási 
Szerződést 2017. január 30-án aláírta. A közbeszerzési eljárásokat a Konzorciumvezető NFP 
megkezdte. A projekt eszközbeszerzési részének közbeszerzési eljárása várhatóan 2017. III. 
negyedévben lezajlik, és év végéig átadásra kerülhet.  
 
Az építési beruházások végső határideje: 2018. december 1.  
 
A fenti indokokra tekintettel a 2017-2020 időszakban a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
rendszeres személyi juttatásának növekedésével számoltunk, tekintettel arra, hogy a beruházás 
alatti feladatok ellátása lényegesen meghaladja majd a jelenlegi időkeretet. Az ügyviteli 
szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, valamint a kiküldetési költségek megemelésének 
indoka a KEHOP pályázat végrehajtásának és üzembe helyezésének megvalósulása, valamint 
a kapcsolódó szakértői megbízások várható növekedése.  
 
Az adósságot keletkeztető ügylet a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projekt bonyolítása során 
keletkezhet. A program előrehaladási üteme, illetve a konzorciumi rendszerben történő 
megvalósítása a felmerülő Áfa finanszírozását egyelőre nem teszi tervezhetővé. Mint 
ismeretes a korábbi pályázatban a Társulás Áfa fizetési kötelezettségének hitel bevonásával 
tett eleget. Erről a Társulási Tanács több alkalommal hozott döntést. A jelenlegi fejlesztéshez 
kapcsolódó Áfa fizetési kötelezettség kapcsán a Társulási Tanácsnak a későbbiekben kell 
döntést hoznia.  
 
Tekintettel arra, hogy a 2020. évig elkészített koncepció célja a Társulási Tanács tagjainak 
tájékoztatása, annak elfogadása az önkormányzatok részére kötelezést nem jelent. A társulás 
jogszabályi kötelezettsége 3 évre vonatkozóan a várható bevételek és kiadások bemutatása. 
 
        Lukács Attila  
        szakmai vezető
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