


Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
2017. éves szöveges beszámolója 

 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetési beszámolója az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (3) bekezdésén alapulva készült 
el, és tartalmazza a 2017. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a mellékelt 
részletező táblákkal alátámasztva, amely részletes információt nyújt a költségvetési szerv 
gazdálkodásáról.  

 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2017. évi gazdálkodása 
Bevételek 
  Bevételek módosított költségvetési főösszege:     6 882 457 161 Ft 
 Tárgyévi bevételek teljesítése:    6 082 994 545 Ft 
 Teljesítés mértéke:                    88,38 % 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
A Társulás működési bevételei tartalmazza az Önkormányzatok által befizetett hozzájárulások 
összegét, mely 2017. évben: 30 163 019,- Ft. A hozzájárulás meghatározása a lakosság 
létszáma alapján történt. 
 
Működési bevételek 
A működési bevételek a 2017. évben esedékes üzemeltetési szerződésekből adódó használati 
díjak bevételét 54 249 867,- Ft -ot és az értékesítéshez kapcsolódó 14 942 969,- Ft általános 
forgalmi adóját tartalmazzák. Itt számoltuk el az általános forgalmi adó visszatérítését, 2 157 
433 Ft-ot; kamatbevételt, 11 427,- Ft-ot; a MÓRAÉP Np Kft. által fizetett perköltséget, 
500 000-Ft-ot; közigazgatási bírság megtérítését, 290 000,- Ft-ot, mely a M-U-T Hungária 
Kft.-től érkezett egyéb működési bevételként; valamint 2 176,- Ft-ot. 
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
A felhalmozási bevételek tartalmazzák „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” című KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázathoz kapcsolódóan 2017. évben 
érkezett 5 917 494 871,- Ft EU-s támogatás előlegét, és az Önkormányzatok által befizetett 
felhalmozási hozzájárulások összegét 1 609 508,- Ft összegben. 
 
Felhalmozási bevételek 
A felhalmozási bevételek tartalmazzák „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű 
pályázat során beszerzésre került járműveken történt GPS rendszer bővítésének 
továbbszámlázott 1 631.600,- Ft-os értékét, melyből 2017. évben megérkezett 1 094 467 Ft.  
 
Finanszírozási bevételek 
A finanszírozási bevételek között szerepel a 2016. évi költségvetési maradvány 60 478 808,- 
Ft igénybevétele.  
 
Kiadások 

Kiadások módosított költségvetési főösszege:  6 882 457 161 Ft 
Tárgyévi kiadások teljesítése:        62 027 672 Ft 

 Teljesítés mértéke:                       0,9 % 



Dologi kiadások 
A dologi kiadások összege 40 344 664,- Ft, mely tartalmazza: 

- rekultivációs aloldal üzemeltetését      550 500,- Ft 
- szolgáltatásokat (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, 

bankköltség, postaköltség, karbantartási, szakértői-, 
ügyvédi-, hatósági-, műszaki felügyeleti díjak, 
a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 
jelű pályázathoz kapcsolódóan is)   1 357 938,- Ft 

- kiküldetést         495 882,- Ft 
- kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adót  2 988 107,- Ft 
- fizetendő forgalmi adó összegét     16 091 836,- Ft 
- egyéb dologi kiadásokat (baleseti adó, eljárási – és kezességvállalási díj) 

              8 860 401,- Ft 
összegben. 
 

Egyéb működési célú kiadások 
A Társulás tervezési-, gazdálkodási, ellenőrzési-, pénzügyi-, személyügyi, beszámolási 
feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően az SZKTT Koordinációs Központ látja el megállapodás alapján, amelyhez 
17 687 500,- Ft támogatás került átadásra, mert a megállapodás szerinti összeg 2016. évi 
utolsó részlete is 2017.-ben került átadásra.  
 
Beruházások 
 „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű 
pályázathoz kapcsolódó Magyar Államkincstárnál vezetett számlán elektronikus utaláshoz 
kártyaolvasó került beszerzésre 10 000 Ft értékben. Emellett „A Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP 
1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat során beszerzésre került járműveken GPS rendszer 
bővítése történt 1 631.600,- Ft-os értékben. Szintén a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű 
pályázat során beszerzésre került járművek felújítására 889 772,- Ft került kifizetésre. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Mórahalom részére felhalmozási célú támogatás elszámolás alapján visszafizetésre került 
780 666,- Ft összegben. 
 
Maradvány 
A Társulás alaptevékenységének maradványa 2017. évben 6 020 966 873- Ft. Ebből 
5 917 494 871,- Ft támogatási előleg, valamint 37 959 739,- Ft el nem számolható költségekre 
fordítandó kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyet a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 
jelű pályázat 2018. évi megvalósítási kiadásaiként kell figyelembe venni. Szintén 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 53 428 070,- Ft, mely a KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0004 jelű pályázat üzemeltetésbe adott eszközeinek használati díjából származó bevétel, és 
ezen eszközök felújítására, pótlására fordítandó. Az alaptevékenység 2017. évi 
maradványából fennmaradó 12 084 193,- Ft, 2018. évi működési kiadásokra fordítandó.  

 
 
         Lukács Attila 
          szakmai vezető 


















































