
 

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú 

határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. január havi tájékoztató a 

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól 
 

 

1. Kötelezettség vállalások 

 

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.11.30-i adatok alapján milyen további, 

nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn: 

 

KETÉH Kft. 99,4 M Ft 

Zalaispa Társulás 99 M Ft    

Zalaispa Zrt. 42,4 M Ft    

 

 

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet 

 

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban: 
 

2023. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részkifizetéseket teljesít a HUSZ Kft. 

részére. Ezek összege az előzetes információk szerint 14%-kal emelkedik ugyan, de ezek a 

magasabb összegű előlegek továbbra is csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére 

nyújtanak majd fedezetet.  

 

A közszolgáltató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel egyeztetve az önkormányzati területeken 

elhagyott illegális hulladék elszállítására 2021. novemberében a HUSZ Kft. szerződést kötött 

Keszthely város önkormányzatával, mely szerződés keretében már több megrendelés érkezett, 

melyek teljesítése folyamatban van.  

 

Az NHKV Zrt. kezdeményezi az illetékes minisztériumnál a 2022. évi szolgáltatási dj rendelet 

módosítását a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt. A kezdeményezés alátámasztásához 

szükséges volt az I-X. havi tény, valamint a várható XI-XII. havi költség adatokat bemutatni, külön 

kiemelve a  költség oldali növekményt (terv-tény adatok) az üzemanyag-, a földgáz, villamos 

energia-  HR és ebből fakadó egyéb költségek tekintetében. Az adatszolgáltatást határidőben 

teljesítettük. Azóta erről a kezdeményezésről nincs további információnk. 

 

A Koncessziós Társaság (MOL) megkereste a Köztisztasági Egyesülést javaslatok, egyeztetés 

tartása, illetve közös álláspont kialakítása érdekében az alábbi témakörben:  

A koncessziós rendszerre átállás időpontját (2023. július 1.) megelőző napon a települési 

önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendeletei hatályukat vesztik, 

illetve ugyancsak hatálytalanná válnak az önkormányzatok (társulások) és a közszolgáltatók közötti 

közszolgáltatási szerződések. Ennek következtében számos kérdés – helyi szinten – szabályozatlan 

marad. A kormányzati elképzelések szerint valószínűsíthető, hogy a szabályozási hiányosságot egy 

kormányrendelet váltja ki. A szabályozás kapcsán a Koncessziós Társaság – teljesen indokoltan – 

úgy véli, hogy a szabályozás szakmai tartalmára indokolt lenne a feladatot ellátok részéről egy 

összehangolt javaslatot (közös álláspontot) megfogalmazni. Ehhez az Egyesülés kérte a Tagok 

javaslatai, észrevételeit, az anyag összeállításán dolgozunk.  

 

Keszthely, 2023.01.11.   Kőrös László 

      ügyvezető 


