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VEZETŐI LEVÉL
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
A Társulási Tanács tagjainak!

A Társulást a 127 települési önkormányzat azzal a céllal alapította, hogy az Európai Unió
pályázati alapjából igényelhető támogatással komplex regionális hulladékgazdálkodási
rendszert hozzon létre, és a létrejövő társulás területén a bezárt települési szilárd
hulladéklerakók rekultivációja megvalósuljon. A Társulás bevételeit a pályázati bevételeken
felül a tagok hozzájárulásai biztosítják. A pályázatok megvalósultak, de a Társulásnak a
rekultiváció területén további feladata várható.
A Társulás üzemeltetési szerződést kötött a STKN NP Kft-vel, melyet ebben a formában a
projekt zárását követő 5 évig üzemeltetni és működtetni fog.
A 2007-es rögzített lakos létszám alapján évente 100 Ft működési és 2019. 12.31-ig 500,- Ft
beruházási önrész megfizetését vállalták a települések a Társulási Megállapodásban. Az 500,Ft beruházási önrészfizetési kötelezettséget a 2020.01.01.-én hatályos Megállapodás már nem
tartalmazza.
A beruházási önrész megállapítására azért volt szükség, mert a 2009-ben érvényben lévő
pályázati feltételek önrész megfizetését írták elő a pályázók részére. Ezt a Társulás a TM-ben
rögzített fizetési kötelezettséggel tudta a pályázatok beadásakor igazolni.
A Társulás sikeresen megvalósította a Társulási Megállapodásban vállalt projekteket, a
fenntartási időszakra megkötött üzemeltetési szerződés részben biztosítja a szükséges
bevételeket, ezért a Társulás folyamatos működésének akadálya nincs.
A társaulás tagjai megszavazták, hogy 2020. évtől beruházási önrészt nem fizetnek. A 2017.,
2018., 2019. években előírt beruházási önrész befizetését elengedik akkor, ha az
önkormányzatok a 2009-2016. évekre vonatkozóan fennálló működési-beruházási
hozzájárulásokat, valamint a 2017-2020. évekre vonatkozóan a működési hozzájárulásokat
előzetesen megfizetik. Azok a tagok, akik a 2017-2020. évi beruházási hozzájárulást
befizették, azoknak az előbbi feltételek fennállása esetén visszafizetésre kerül a korábbi
befizetésük.
A követelés elengedésének feltételét az Államházatartásról szóló törvény (Áht.), valamint az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet (Áhsz.) szabályozza, ezek a következők:
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Áhsz. 13.§ (1) A mérlegben a 10–12.§-ban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a
pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb sajátos elszámolásokat és az aktív időbeli
elhatárolásokat.
(5)A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg
azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97.§-a szerint el nem engedték vagy
behajthatatlan követelésként le nem írták.
Áht. 97. § (2) A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk
irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(3) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben
megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

A Társulási Megállapodás módosítása alapján a követelés elengedésnek pénzügyi, számviteli
szempontból akadálya nincs, feltéve, hogy a 127 önkormányzattal külön-külön megállapodást
kötnek.

Gencsapáti, 2020. június 24.
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