
 

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

határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. november havi tájékoztató a 

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól 

 

 

1. Kötelezettség vállalások 

 

A) Az alábbi táblázatban a fennálló banki hiteltartozásokat foglaltuk össze: 

 

 

OTP Bank Nyrt.   

Finanszírozás típusa: Folyószámlahitel  

Futamidő: 2021.01.04 – 2021.12.31.  

Induló (keret) összeg: 12.000.000,- Ft  

Fennálló kötelezettség (11.10.): 0 - Ft  

Törlesztési ütemezés: Éves, folyamatos  

 

 

 

 

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2021.09.31.-i adatok alapján milyen további, 

nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn: 

KETÉH Kft. 91.007 M Ft 

Zalaispa Társulás 72,475 M Ft    

Zalaispa Zrt. 44.027 M Ft    

 

 

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet 

 

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban: 

 

2021. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részkifizetéseket teljesít a HUSZ Kft. 

részére. Ezek az előlegek továbbra is csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak 

fedezetet. Jó hír azonba, hogy az új szolgáltatási díj-rendelet alapján az ezt megelőző időszak havi 

10-11 milliós összegű előleggel szemben 2021. július és augusztus hónapra is 21.254.556 Ft 

összeget számlázhattunk ki a ZKN Kft. felé, mely összegek átutalása meg is történt. 

 

A 2021. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálathoz kapcsolódó adatszolgáltatást határidőn belül 

teljesítettük, annak eredményéről egyelőre nincs információ. 

 

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétők átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítési 

feladatait. A tevékenységet végző munkavállalók átvétele, valamint a kapcsolódó hulladékgyűjtő 

gépjármű üzemeltetésre történő átvétele megtörtént. Az önkormányzat és a HUSZ Kft. között 

létrejött kapcsolódó szerződés alapján a teljesített időszakok számlázása megtörtént.  

 

 

 

 



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

elhagyott illegális hulladék elszállítására már több alkalommal adtunk árajánlatot az önkormányzat 

részére, illetve elvégeztük az igényelt takarítási, tisztítási munkát. Bízunk abban, hogy egy 

keretszerződéssel tudjuk majd szabályozni a jövőben felmerülő ilyen jellegű igények teljesítését.  

 

Október második felében a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás felé fennálló tartozást, a 2018. 

évre vonatkozó számlák kiegyenlítésével jelentős mértékben, mintegy 26 millió Ft összeggel 

csökkenteni tudtuk. 

 

Egy jó hír: 

2021.október 28-án egy korábbi KEHOP pályázat eredményeképpen átvettünk egy új 

hulladékgyűjtő gépjárművet a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulástól. A gépjármű tulajdonosa a 

Zalaispa Társulás, üzembentartója a HUSZ Kft. Az új kukásautóval a HUSZ Kft. kizárólag 

közszolgáltatási feladatokat fog ellátni. Ezzel a flotta bővüléssel lehetőség lesz arra, hogy a jövőben 

gépjármű park karbantartási feladatait előre megtervezzük, ütemezzük.  

 

És egy újabb jó hír: 

A Magyar Közlöny 2021. november 2-i 199. számában megjelent a Koordináló szerv által fizetendő 

hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról szóló 

53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet. A  módosítás érdemi szövege a következő: 

"1. § A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 

24.) NFM rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:  

„(7) A  Koordináló szerv azon közszolgáltatók részére, amelyek szolgáltatási területének 

népsűrűsége 2020. január 1. napi állapot szerint nem haladja meg az  országos átlag népsűrűség 

tízszeresét, szolgáltatási díjként kifizeti az  e  rendelet 2021. július 1-jén hatályos 6/A.  §-a és 6.  

melléklete szerinti, 2020. évre vonatkozó költség felülvizsgálat keretében számított, de a  

közszolgáltató részére ki nem fizetett közvetlen költségeket, maximum a  közszolgáltatónak – a  

2021. szeptember 30. napjáig közzétett, 2020. évre vonatkozó beszámolója alapján – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra eső üzemi tevékenységén keletkezett veszteség mértékéig. 

A Koordináló szerv a szolgáltatási díj e bekezdés szerinti fizetésére vonatkozó kötelezettségét a 

Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (VI. 24.) 

NFM rendelet módosításáról szóló 53/2021.  (XI.  2.) ITM rendelet hatálybalépését követő 60 

napon belül teljesíti. A Koordináló szerv megkeresésére a Központi Statisztikai Hivatal 5 napon 

belül megadja a szolgáltatási területre vetített népsűrűségi adatokat a Koordináló szerv részére.”  

A rendelet 2021. november 5-én lép hatályba. 

A rendelet módosítása a veszteségek csökkentése szempontjából kiemelt jelentőségű, a hatálya alá 

tartozó közszolgáltatók vonatkozásában. Forint összeget még nem jeleznék előre, annak mértéke a 

közszolgáltató által kapott szolgáltatási díj különbözet integráción belüli szétosztásának 

módszerétől függ majd. 

A felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezése részben történhetett meg, mert a rendelkezésre 

álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, 

tartalékolnunk kell.  

 

 

Keszthely, 2021.11.12.   Kőrös László 

      ügyvezető 


