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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. március 31. napján közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalta, és a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság javaslatára 
elfogadta a társaság 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2016. évi üzleti 
tervét, valamint értékelte a cégvezető 2015. évi prémiumfeladatainak elvégzését, 
egyúttal meghatározta a cégvezető 2016. évi prémiumfeladatait. Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (III.3.) sz. határozata értelmében a 
közgyűlés megtárgyalta „A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet”-et.  A közgyűlésen a KVG Zrt. 
többségi tulajdonosát, a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-t meghatalmazással képviseltem. 
  
A közgyűlés jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 2015. évi beszámolót és 
mellékleteit a 2-6. sz. mellékletek, a 2016. évre vonatkozó üzleti tervet a 7. sz. melléklet, 
míg a 2015. évi prémiumfeladatok értékelését az előterjesztés 8. sz. melléklete 
tartalmazza.  Az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt elektronikus formában 
kerülnek megküldésre. Az előterjesztés eredeti dokumentációja hivatali időben 
megtekinthető a hivatal 228. irodájában. 
 
A társaság 2015. évi gazdálkodása során -39.534 eFt adózott eredményt ért el, amelyet 
a közgyűlés 1/2016. (III.31.) határozata alapján eredménytartalékba helyezett. A 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. § (3) bekezdésének megfelelően a 
társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett 
tevékenységét az éves beszámoló kiegészítő mellékletében, a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően elkülönülten, és oly módon mutatja be, mintha önálló 
vállalkozás keretében végezte volna. 
 
A gazdálkodás a 2015. évi terv szerint haladt, de voltak kisebb eltérések az üzleti tervhez 
képest. A társaságnak többlet bevétele lett a szelektív hulladékgyűjtésből, viszont 
többlet kiadások is keletkeztek a cégnél.  A Közgyűlés 1/2016.(III.31) számú 
határozatával elfogadta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  2015. évi 
beszámolóját, az abban szereplő 39.534 e Ft veszteséggel együtt.  A társaság 
tőkeszerkezete jelenleg megfelel a jogszabályi elvárásoknak. A további veszteségeket 
szükséges elkerülni, annak érdekében, hogy a jelenlegi saját tőke (136.000 eFt), ne 
süllyedjen a társaság jegyzett tőkéjének (130.000 eFt) szintje alá.  
 
A cégvezető a 2015. évi prémium feladatai közül egyet (hulladékgazdálkodással 
összefüggő pályázat) rajta kívülálló okból nem teljesített határidőben, mert e feladat 
ellátáshoz szükséges támogatás később érkezett, mint ahogy a cég éves zárása történt. 
Ezért a közgyűlés 2/2016 (III.31.) határozatával javasolta a cégvezető teljes 
prémiumának kifizetését.  
 
A cégvezető 2016. évi prémiumfeladatainak kitűzése tekintetében a közgyűlés a 
felügyelőbizottság módosító javaslata alapján az alábbi feladatokat határozta meg 
[3/2016.(III.31) sz. határozatával]: 
 



 

1.) A 2016. április 1-jén létrejött állami cég, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) felé pontos és határidőben történő 
adatszolgáltatás teljesítése.       30% 
 
2.) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felé pontos és 
határidőben történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.  20% 
 
3.) Hulladékgazdálkodási tevékenység racionalizálása.  30% 
 
4. ) A 2016. március 31. napjáig keletkezett, köztartozásnak minősülő tartozások 
behajtása az állami adóhatósággal közösen. (Április 1-jétől keletkező tartozások 
behajtása az NHKV Zrt. feladata.)     10% 
 
5.) Szelektív hulladékgyűjtés mértékének a növelése.   10% 

 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 27/2016. (III.3.) sz. határozatában 
egyetértett azzal, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató 
a korábbi önkormányzati rendeletben meghatározott díjkedvezményeket üzletpolitikai 
jellegű díjkedvezményt továbbra is alkalmazza. Azonban 2016. április 1. napjától 
kezdődően a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. nem rendelkezik sem a 
közszolgáltatási díj, sem pedig a kedvezmények felett. A kedvezményekről a 
továbbiakban a NHKV Zrt. határoz, a cégnek pedig csak adatszolgáltatási kötelezettsége 
van.  A közgyűlés erre tekintettel úgy határozott, hogy a kedvezmények kérdésében 
állásfoglalást kérnek az NHKV Zrt-től. A társaság által 2016. május 11. napján elküldött 
levelét az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza, amelyre az előterjesztés elkészítéséig 
válasz nem érkezett.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-vel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásától. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatairól, ezen 
belül a 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról, valamint a vezető 2015-2016. évi 
prémiumfeladatairól szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület, mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-

ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosi jogait gyakorló testület 
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2016. március 31. napján tartott 
közgyűléséről, a 2015. évi beszámolóról és annak mellékleteiről, valamint a 



 

cégvezető 2015. évi prémium beszámolójáról és a 2016. évi prémiumfeladatok 
kiírásáról szóló tájékoztatást. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-3/2016. (III.31.) számú 

határozatait és jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. képviseletében leadott közgyűlési szavazatait. 
 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi a hulladékszállítási díjkedvezménnyel 
kapcsolatos állásfoglalásról szóló tájékoztatást, egyúttal felkéri a cégvezetést, 
hogy az állásfoglalás megérkezéséről haladéktalanul értesítse a jegyzőt.  

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2016. évi eredményéről legkésőbb 
2017. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

Határid ő: 2017. június 30. 
Felelős:  Folkner Károly cégvezető 

 
 
 
Komló, 2016. június 10.       

 
 
 
Polics József 

         polgármester  























































































































Komlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt

Sorszám A tétel megnevezése 2015.év Tény 2015.év Terv ( c )

01. Belföldi ért.nettó árbevétele                     433 115    419 766                  

02. Exportért. nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele                     433 115                      419 766    

03. Saját term.készl.áll.változása -                       4 478    16 255                    

04. Saját előáll.eszk. aktívált értéke                         5 113    10 873 -                   

II. Aktívált saját teljesítmények értéke                            635                          5 382    

III. Egyéb bevételek                       22 263    17 144                   

III.sorból: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség                       70 420    64 134                    

06. Igénybevett szolg.értéke                     161 050    143 094                  

07. Egyéb szolg.értéke                       16 367    16 553                    

08. Ealdott áruk beszerzési értéke                         2 537    

09. Eladott (közvetített) szolg.értéke                            124    

IV. Anyagjellegű ráfordítások                     250 498    223 781                 

10. Bérköltség                     135 061    135 304                  

11. Személy jellegü egyéb kifizetések                       21 578    18 238                    

12. Bérjárulékok                       37 644    37 601                    

V. Személyi jellegü ráfordítások                     194 283    191 143                 

VI. Értékcsökkenési leírás                         9 088    9 328                     

VII. Egyéb ráfordítások                       42 813    54 218                   

VII.sorból: értékvesztés                        13 237    27 000                    

A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -                     40 669    -                   36 178    

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

13.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedések ért.árfolyamnyeresége

14.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befekt.pénzügyi eszk.kamatai, árf.nyeresége

15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bev.                                3    86                           

16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi müv.egyéb bevételei 4                             

VIII. Pénzügyi müveletek bevételei                                3                               90    

18. Befekt.pénzügyi eszk.árfolyamvesztesége

18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.                            203    317                         

19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Részesedések,értékpapírok bankbet.értékveszt.

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai                            203                             317    

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -                          200    -                        227    

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -                     40 869    -                   36 405    

X. Rendkívüli bevételek                         2 658    

XI. Rendkívüli ráfordítások                         1 048    989                        

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY                         1 610    -                        989    

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -                     39 259    -                   37 394    

XII. Adófizetési kötelezettség                            275    

F. ADÓZOTT EREDMÉNY -                     39 534    -                   37 394    

22. Eredménytart.igénybevétele oszt.,részesedésre

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -                     39 534    -                   37 394    

EREDMÉNYKIMUTATÁS



Üzleti terv 

1.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jogelődje a Komlói 
Városgazdálkodási Vállalat 1992. július 1-től egyszemélyes alapítású 
részvénytársasággá alakult, összes részvényeit Komló Város Önkormányzata vette 
át. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/1999.XI.26 KTH sz. 
határozatával Szindikátusi Szerződést kötött a BIOKOM Kft-vel. 

Időközben aláírásra került a szindikátusi szerződés módosítása, amelyben a 
BIOKOM Kft. tulajdonát képező részvényeit a Dél-Kom Kft-re ruházta, valamint 
Komló Város Önkormányzatától a GEMES GmbH kisebb tulajdonosi részt szerzett a 
részvénytársaságban. 

2003. évben a Komlói VG Rt. tulajdonosai elhatározták, hogy tőkeemelést 
hajtatnak végre, amelynek következtében az önkormányzat visszaszerezte a 
többségi tulajdont. A tőkeemelés 2005. január 14. napjától érvényes. A Komlói 
Fűtűerőmű ZRt a szavazatok 51,40 %-val, DEL-KOM Kft. a szavazatok 39,37 %-val, 
a Gemes GmbH a szavazatok 9,23 %-val bír. 2005. év folyamán Komló Város 
Önkormányzata a birtokában lévő részvényeket a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-be 
apportálta, így kialakult a Társaság jelenleg is érvényes tulajdonosi szerkezete.  

 
E rövid bevezető után a 2015-es eredményterv részletei – elsődlegesen 

költségnem, másodlagos költséghely bontásban: 
 

2.) CÉL 
 
A jelen üzleti terv célja, hogy az elkövetkező 2016. év feladatait és annak 

környezetét bemutassa a főbb számok tükrében. Társaságunk ez évi célja nem lehet 
más, mint a megváltozott jogszabályi környezetben a települések hulladékszállítását 
a DBSV projekt keretében megvalósult és a RE-KOM Kft.-vel megkötött és többször 
módosított szerződésekben rögzített feltételek mellett átvett létesítmények és 
géppark üzemeltetésével a települési hulladék begyűjtési és szállítási 
kötelezettségeit maradéktalanul ellássa. Mindamellett a Hulladéktörvény, valamint a 
385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szellemében lehetőség szerint minimalizálja a 
lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. Társaságunkra 2015. évtől a szelektív-
szigetek kezelésén túl Komló város területén a családi lakóházas környezetben a 
műanyag „zsákos” házhoz-menő szelektív gyűjtést is végzi. Tavaly a Társulás által  
pályázat keretében elnyert edényzettel és eszközökkel (gépjárművek, présgép és 
konténerek) áttérünk a zsákoz gyűjtésről Komlón is és Hosszúhetény községben is 
elindítjuk. 

A 2014-es évben elnyert komlói és a 2015-ben elnyert hosszúhetényi  
közszolgáltatási pályázat által ránkrott feladatok, valamint a Dél-Kom Kft.-vel kötött 
alvállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése a cél illetve a feladat.    
 

3.) AZ IPARÁGI KÖRNYEZET ÉS A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 

A Társaság tevékenységi körébe a települési szilárd hulladékok gyűjtése, 
szállítása valamint Komló Város Önkormányzat kezelésében lévő útjainak téli 
síkosságmentesítése tartozik. A hulladékkezelési szolgáltatást saját szerződői 
jogkörében Komlón és Hosszúhetényben, a tulajdonos Dél-Kom Kft. megbízásából 
további 42 településen végzi. 



A Dél-Balaton és Sióvölgye TSZH Program keretében megvalósult Cikói 
Hulladékkezelő Központ gyökeresen átalakította az érintett térség hulladékkezelési 
infrastruktúráját, ezáltal Társaság feladatkörét és költségszerkezetét. A 2014. éves 
eredménytervben már teljes egészében megjelent a Cikói Hulladékkezelő 
Központban végzendő hulladéklerakás költsége, a .  

A  
 

4.) SZERKEZETI TERV 
 

A Társaság személyi állomány 48 ( + 2 fő folyamatos megbízási 
jogviszonnyal.) fő. A létesítmények üzemeltetése többé-kevésbé zökkenőmentes 
volt. Az előző év üzleti tervében jelentettekhez képest nem történt olyan változás, 
amely a létesítmények üzemeltetését veszélyeztette volna. 

A megfelelő átszervezésekkel a létesítmények üzemeltetése megoldott. Ahogy 
a 2015.-as évben is, a 2016.-évben is a kialakított struktúra alapján végezzük a 
feladatokat. A létesítmény fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységi 
kört az Üzemvezető végzi.  

A tevékenységek köre a házhoz-menő szelektív hulladék gyűjtésével bővül. 
A személyi állomány  rendelkezésre áll. Az eszközeinket részben ennek okán 

átalakítottuk, illetve új kiegészítő felépítményeket készítettünk, amelyek a 
begyűjtendő hulladék fajtájának megfelel.    

 
5.) TEVÉKENYSÉGI TERV 

 
A 2015. évre vonatkozóan a kialakult feltételekhez képest a házhoz-menő 

szelektív hulladék gyűjtés kibővítésével kívánjuk a munkánkat folytatni. 
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre állnak az 

engedélyeink, amelyek a közszolgáltatói státusz szerinti működést lehetővé teszik, a 
szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. 

A főbb tevékenységünk körébe tartozik továbbra is Komló belterületi útjainak 
síkosság-mentesítése. Továbbra is fent kívánjuk tartani ezt a tevékenységet – „önös 
érdekből” - saját magunknak is biztosítva a biztonságos és terv szerinti 
munkavégzést. 
 A tavaly előtt elkezdett komposztálási munkát a három cég 
együttműködésében továbbra is folytatjuk. 
 A 2015. évre vonatkozóan is, és a 2016. évbe tervezett tevékenységi 
körünkben építési törmelék ártalmatlanítása is történik.  
 

6.) EREDMÉNYTERV 
 

2016-os eredményterv a 2015. évi  tényadatok alapján készült. Ebben 
természetesen nagyfokú bizonytalanság is van, hisz a 2016-os évre vonatkozóan 
még nem tisztázott társaságunk finanszírozása (központi visszaosztás rendszere 
kérdőjeles). 
 

6.1) BEVÉTELEK 
 
Lakossági és Ipari hulladékszállítás, Komló: 

Társaságunk a rezsicsökkentés végrehajtásának megfelelt.  
A 110 liter űrmértékű hulladéktároló edény bruttó ürítési díja így Komlón:  

                                    422  Ft/ürítés, 80 l/307, 60/230 ft.   
 



 
Lakossági és Ipari hulladékszállítás, Hosszúhetény: 

Hosszúhetényben a leadott ajánlat szerint a 2015. július 1-i utáni 385/2014. 
(XII. 31.) Kormányrendelet szellemében kialakított árunk a szabványedény – 
várhatóan 80 l-es - egyszeri ürítési díjának bruttó mértéke Hosszúhetényben:   

459 Ft/ürítés. 
 
Alvállalkozásban végzett egyéb, vidéki szolgáltatás: 

A 2016. év tekintetében díjnövekményre nem számolunk.  
 
Síkosságmentesítés: 

2015. évben az eddigi nettó bevétellel számoltunk. 
 
Egyéb bevételek: 
  A 2015-ös évben csak 3 db komposzt prizmát sikerült elkészíteni. Ennek oka, 
hogy a szennyvíztisztító telepen többször meghibásodott a présgép, így a 
víztelenített és kezelt szennyvíziszap komposztáláshoz felhasználható mennyisége 
igen csekély volt. A 2016.-es évben 5 prizma készítésével számolhatunk, ezzel a 
2014-es mennyiséghez visszatérünk, mindezt úgy tudjuk realizálni, hogy a 
Biomassza-Mikrokomplex-Komló komposzt előállítása során Baranya-Víz Kft és a 
Komlói Fűtőerőmű ZRt. is több-milliós megtakarításhoz jut. 
 Szelektív hulladék begyűjtés körének bővülése miatt is keletkezik növekedés. 
Nettó árbevétel szinten 1,5 millió, míg egyéb bevételeknél szintén 1,5 millió (OHÜ 
támogatás) növekedést terveztünk. 
 Pályázat keretében nyert támogatással is növeltük az egyéb bevételeket, 
melynek megítélt összege 10.373 eFt. 
 

6.2) KÖLTSÉGNEMEK: 
 
A költségnemek közül csak a főbb költségnemek adatai kerülnek részletezésre. 
 
Anyag- és anyag jellegű költségek:  

A kialakult ütemterv szerint végezzük tevékenységünket. Hulladékszállításhoz 
tartozó gépparkunk nem változott - rendkívüli esemény nélkül - jól tervezhető 
költségbázisunk van 

Az alapanyag költségek döntően a javítás-karbantartás anyag, alkatrész, 
gumiabroncs, stb. költségeit tartalmazza. A 2015. évhez viszonyított 2015. évi 
növekményt az mind az ISPA program keretében általunk használt, mind a saját 
tulajdonú járművekre egységesen számíthatunk.  

Az egyéb anyagok felhasználása esetében nem számítunk növekedésre,  
feltételezzük a 2015.évi költségek teljesülését. 
 
Igénybevett szolgáltatások értéke: 
 A társulás által benyújtott pályázat keretében elnyert eszközök és gépek 
bérleti díjának növekedésével számolhatunk, ami éves szinten 15.683 eFt. A 
meglévő gépek és berendezések használatára fizetett díj 2016.évre vonatkozó 
növekedése 3.195 eFt lesz. 
 
Bérköltség és személyi jellegű egyéb költségek: 

Társaságunknál utoljára 2013 áprilisában történt bérfejlesztés. Erre az évre,  
4 % béremelést irányoztunk elő a 2016. évi tervben, valamint 2 fő (1 fő rakodó és 1 
fő sofőr) felvétele indokolt. Az alvállalkozói területeken beinduló szelektív 



hulladékgyűjtési munkák, valamint a baleset folyamán kieső dolgozó pótlása 
indokolttá teszik a 2 fő felvételét. A béremelést a Társaság helyzete évek óta nem 
tette lehetővé, ma gyakorlatilag a kafetéria, egyéb mozgóbérek, esetleges túlóra stb. 
jelent többletet a minimálbérhez képest. Fontos, hogy ne induljon be fluktuáció, 
hiszen mind létszámban, mind képzettségben egyre nehezebb „azonnal” olyan  
munkavállalót találni, akit az adott munkakörben alkalmazni lehet! 

Továbbra is a több éves gyakorlatnak megfelelő bér, prémium és cafetéria 
rendszerrel működünk.  
 

Értékcsökkenés:  
A kalkuláció során a 2015. évi ÉCS-vel kalkuláltunk (9.088 eFt). 

 

7.) KOCKÁZATOK ÉS AZOK KEZELÉSE 
 

Az év eleji 80 l-es és 60-es edényzet, díjai, valamint a a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt működése nem tisztázott, a 
refinanszírozás teljes egészében ismeretlen. 
  
 
Komló, 2016. március 23. 
 
 
 

     Folkner Károly 
     cégvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Prémium feladatok 2015 évre. 
  
1.) A 2015.évi üzleti terv kedvezőbb változásának teljesítése                                 30% 
  
2.) A 2015-ös gazdasági év zökkenőmentes finanszírozása                                   30% 
  
3.) Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele                                                  10% 

   
4.) Hulladékdíj előkészítése, minél kedvezőbb díj elérésére                         10% 
  
5.)  Formai követelményeknek megfelelő pályázatok beadása, elsősorban a  
hulladékgazdálkodási veszteségek finanszírozására vonatkozó pályázatok  
esetében                                                                                                                   20% 
 
 

Feljegyzés a prémium feladatok értékeléséhez: 
 
1. A társaság a 2015-ös gazdasági évet – 39.259 eFt  adózás előtti eredménnyel zárta.  A 2015. 
Március 24-én megtartott Közgyűlés a társaság 2015. évre vonatkozó tervét -37.394 eFt eredménnyel 
fogadta el, ami nem foglalja magába a lerakási illetéket (C variáció). Ezt 2015. évben a Re-Kom 
Nonprofit Kft fizette.  
 
2. 2015. évben likviditási nehézségek nem merültek fel. A társaság kötelezettségei határidőre 
teljesítésre kerültek. Adóhatósággal- és munkavállalókkal szembeni kötelezettségek határidőre 
kifizetésre kerültek. Késedelmes számlatartozásunk a Re-Kom Nonprofit Kft felé ugyan fennállt 
2015.12.31.-el, viszont a fedezet biztosított volt rá a  meglévő pénzeszközökkel.  
 
3.  2015.év februárjától elindult Komlón a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amely a 2014-ben 
begyűjtött mennyiségeket (papír és műanyag hulladék) megduplázta, így 2015-ben műanyag 
hulladékból kb. 36 tonnát, papír hulladékból 43 tonnát adtunk át hasznosításra a BIOMARK 2000 Kft-
nek. Ez árbevétel szinten 3.946 eFt-os növekedést eredményezett, míg a támogatásból eredően 
3.364 eFt-tal nőtt a bevétel az előző évhez képest. 
 
4.  Folyamatosan teljesítettük az  adatszolgáltatási kötelezettségünket  a MEKH felé. A MEKH a 
hiánypótlást követően az adatszolgáltatást befogadta, de a 2015.évben központi ármegállapításra 
nem került sor, jelen pillanatban a végrehajtási rendeletek is hiányoznak.  
    

5. A Földművelési Minisztérium által meghirdetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak kiírt 
pályázatra 2015. év végén sikeres pályázatot adtunk be. A kiírás szerint a 2015.január 01- 
2015.szeptember 30 időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység üzemi 
vesztesége terhére a  ki nem egyenlített számlák kiegyenlítését támogatja. Ennek értelmében 
10.373.000,- Ft összegű támogatást jóváhagyták és 2016.002.26-án bankszámlánkra  meg is érkezett 
az előleg, melynek mértéke az összeg 90%-ának felel meg. A 2015.évi beszámolóba azért nem került 
a támogatás, mivel a mérlegkészítés után került jóváírásra. 



Központi iroda:73fi) Komló, Bem J. u. 24.
Telefon; +36-72| 483-866; Fax; +36-721 48t-O84

Mobih +36-3O | 926-69 -52
Web: www.komloivgzrt.hu

Mecsekiánosi teleptrely: 7300 Komló, 089/2 hrsz.
Telef on : +35 -7 2 l 482-7 O3

Komlói Városgazdálkodási Nonprofi t Zrt.
7300 Komló, Bem u.24.

NHKV Zrt.
1011 Budapest, lskola utca 13.

Tisztelt közremű ködő szeryezet!

Társaságunk több éve végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást Komló Város
területén, és az új törvényi feltételek melIett is újabb 10 évre elnyerte ennek jogát.
(Hasonlóan Hosszúhetény Község területén, ott is fóvállalkozásban végezzük egy
tavalyiévben lezárult nyílt közbeszerzésie§árás után ezt a feladatot, szintén sok-sok év
sikeres együttműködés folytatásaként ...)

A legutóbbi évek során folyamatosan egyeáetve a Polgármesterekkel,
KépviselótestületteI kialakult egy olyan együttműködés, amely egyrészrő| az
önkormányzatok által meghozott rendeleteket, másrészről a szolgáltatók kéréseit
rendeáék.

llyen nagyon fontos kérdés volt a különböző kedvezmények rendszere. ltt azérl
meg kell jegyezni, hogy ahány Önkormányzat, annyiféle rendelet, annyiféte
kedvezmény-rendszer.

A kedvezmények egyik köre szociális alapon adott lehetőséget
szolgáltatóknak kényszert -, másik részük méltányossági alapon.

A szociális alapon adott kedvezmények külön rendeletben, szociális helyzettől
függően kerültek megállapításra, bizonyos paramétereknek (pl. egy főre jutó jövedelem
stb.) niegfelelően.

A méltányosságból adott kedvezmények az ingatlan használóinak a számát
vették alapul, iltetve az üres ingatlanokról szóttak.

kérdéseink:

- PE üres ingatlanok tekintetében milyen kedvezmények lesznek
meghatározva.

l

a

l

a

Családi lakóépület esetében;
Társasházi lakás esetében (ez esetben a szerződés Szolgáltató
a Társasházközött köttetett, így a Helyi rendelet szerinti
edényméretre és ü ítési gyakoriság ra vonatkozik) ;

Hétvégi ház, üdülóingatlan esetében;
Egyéb, nem természetes személy ingatlanhasználó esetében.
(ltt egy másik probléma is felmerül, konkrétan a hulladék
mennyisége, amelyben semmilyen támpontot nem kap a
Közszolgáltató. Az adatszolgáltatásnak része lesz a szerződött
mennyiség, köteles elfogadni a Közszolgáltató a szerződő fél
által,,vállalt" mennyiséget?)



Központi iroda:73fi) Komló, Bem J. u. 24.
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Web: www.komloivgzrt.hu
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- Egyéb olyan kérdés is felmerül az Önkormányzatokkal való eddigi
együttműködésünk alapján, amely az adósságkezelésbe bevont személyekre
vonatkozó együttműködési megállapodásra vonatkozik. A 2016.03.31-ig
kiszámlázott hátralékra vonatkozóan meg úgy gondolom nern Iesz gond,
mive! azonban nem lesz rálátásunk a kintlévőségekre ügyfeleinkre
vonatkozóan, ezért a 2016, április 1-e után keletkező hátralékra vonatkozóan
már nem tudunk együttműkfinia helyi Önkormányzattal.

Ezek a leggyakoribb kérdések, amik Ügyfélszolgálatunkon jelentkeznek.

Komló,2016. május 10.

iöhii,i# -.'

cégvezető


