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I ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉGRŐL (TÁRSASÁGRÓL)

1.1 Státusz, jogi forma és a cég tevékenysége

Teljes üzleti név: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица (Szabadkai
Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság)

Rövidített üzleti neve: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица (Regionális
Hulladéktároló Kft. Szabadka)

Székhely: Lazar Nešić tér 1., 24000 Szabadka

Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtés

Regisztráció száma: BD 146624/2007, 2007.12.03-ai keltezéssel

Törzsszám: 20354194

Adóazonosító szám: 105425742

Költségvetés felhasználójának egyedi száma: 81103

Tőkeinformációk: Jegyzett pénzbeli tőke 83.597,67 RSD

Igazgató: Góli Csilla, okleveles közgazdász

A vállalat bejegyzésre került az Adóhivatal adókötelezettek egyedi nyilvántartásába
2008. február 18-án, amikor a Vállalat megkezdte azon tevékenységeit, amelyre be lett
jegyezve.

A vállalat tagjai:

1. Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-
testülete gyakorolja, Szabadka, Szabadság tér 1.;
2. Topolya község, melynek nevében az alapítói jogokat Topolya Község Képviselő-
testülete gyakorolja, Tito Marsall u. 30.;
3. Magyarkanizsa község, melynek nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa község
Képviselő-testülete gyakorolja, Magyarkanizsa, Fő tér 1.;
4. Zenta község, melynek nevében az alapítói jogokat Zenta község Képviselő-testülete,
Zenta, Fő tér 1. gyakorolja;
5. Kishegyes község, melynek nevében az alapítói jogokat Kishegyes község Képviselő-
testülete, Kishegyes, Fő u. 32. gyakorolja;
6. Csóka község, melynek nevében az alapítói jogokat Csóka község Képviselő-testülete,
Csóka, Tiszamente 20.;
7. Törökkanizsa község, melynek nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa község
Képviselő-testülete, Törökkanizsa, I. Karađorđević Péter király u. 1 gyakorolja;
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A Társaság alaptevékenysége

A Vállalat, A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról
szóló Együttműködési megállapodás alapján és az A szilárd kommunális hulladék
kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás
Módosítása és Kiegészítése alapján, a következő műveletek és tevékenységek elvégzése
céljából jött létre:

1. Az új regionális szanitáris hulladéklerakó, az átviteli állomások és újrahasznosító
udvarok kiépítése és üzemelése,
2. A hulladék szállítása a hulladék átviteli (átrakodási) állomásokról a regionális
hulladéktárolóig,
3. a kommunális hulladékból származó kihasználható hulladék elválasztása, gyűjtése

és elkülönítése, amely a tárolás helyén szétválogatásra kerül
4. másodlagos nyersanyagok előkészítése és feldolgozása és a másodlagos
nyersanyagok forgalomba hozatala
5. újrahasznosító rendszer fejlesztése és korszerűsítése, szükséges létesítmények és
infrastruktúra kiépítése
6. Komposztáló üzemek kiépítése, hulladékanyagból származó energia előállítás, és

mechanikus-biológiai kezelés a hulladéktárolón történő tárolás előtt.
7. Regionális hulladékgazdálkodási terv előkészítése és más

Az ügyvitel pénzelésének forrásai

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés értelmében, a
társaság tevékenységének végzéséből, a társaság tagjainak költségvetéséből, illetve egyéb
forrásokból valósítja meg bevételeit, az előírásokkal összhangban.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés és a Szabadkai
Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés kiegészítésével (a
továbbiakban: a társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés)
összhangban, a társaság megindítási és működési költségeinek fedezéséhez szükséges
pénzeszközöket (a tervdokumentáció kidolgozása, a pályázatokon való részvételhez
szükséges önrész, a polgároknak szánt oktatóprogramok kidolgozása és megvalósítása és
különböző, környezetvédelmi, tudatformáló akciók szervezése a polgárok számára, az
állóeszközök beszerzésének költségei stb.) a társaság tevékenységének végzéséből
származó bevételek kezdetétől számított hat hónap leteltéig az alapítók biztosítják azáltal,
hogy költségvetéseikben megfelelő összegeket különítenek el erre a célra, a területükön
élő lakosok számával arányosan, valamennyi tagközség területén élő lakosságnak a 2011-
es népszámlálás szerinti számához viszonyítva.

A tevékenység megindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök
összege a társaság üzleti tervében kerül megállapításra az adott kalendáriumi évre,
melyet, az igazgató javaslatára a társaság közgyűlése fogad el.
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A társaság beindításához és tevékenységének végzéséhez szükséges pénzeszközöket a
megállapodás aláírói az alábbi százalékarányban biztosítják:

- Szabadka város - 54,79 %,
- Topolya község - 13,00 %,
- Magyarkanizsa község - 9,76 %,
- Zenta község - 8,96 %,
- Kishegyes község - 4,65 %
- Csóka község - 4,44 %,
- Törökkanizsa község - 4,40 %.

A társaság alapvető tevékenységének pénzelését illetően az Európai Unió IPA Alapjából,
az IPA 2012. „Környezetvédelem klímaváltozás és energia” témakörű ágazati program
keretében történik a békovai regionális hulladéklerakó-telep és a topolyai, zentai és
magyarkanizsai átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének, valamint a kivitelezés
felügyeletének a finanszírozása. Az IPA Alapból nyert vissza nem térítendő támogatás
megközelítő értéke 20,15 millió EUR.

A Regionális tagjai kötelezve vannak hogy biztosítsák a hulladékgyűjtő központok
kiépítését, s a megfelelő összeköttetéseket a transzferállomások és hulladékgyűjtő
központok infrastruktúrájára. Egyúttal, a Regionális tagjai biztosítják a Társaság folyó
költségeinek eszközeit.

II A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK
FORRÁSAI ÉS CÉLJA

Szabadka Város tervezett támogatás felhasználási üteme a Társaság 2019-es folyó
költségeire

Sorszám A pénzelés, támogatás forrása 2020. évi terv

1. Folyó évi támogatások terve

1.1. Szabadka város 122.000.000
1.2. Topolya község 28.947.000
1.3. Magyarkanizsa község 21.733.000
1.4. Zenta község 19.951.000
1.5. Kishegyes község 10.354.000
1.6. Csóka község 9.887.000
1.7. Törökkanizsa község 9.797.000

Összesen 222.669.000
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Szabadka város támogatási terve és az alapító községek költségvetési eszközei a
Társaság folyó működési költségeire a 2020-as évben

Fejezet 4, alfejezet 6 – Tartományi Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság
 6-os számú program: Környezetvédelem
 0401-P7 Program tevékenység: A Regionális hulladéktároló üzembe helyezésének

társfinanszírozása
 Funkcionális osztályozási kód: 560
 Gazdasági osztályozási kód: 4511 (Folyó támogatások)

A folyó támogatások szempontjából Szabadka Város költségvetésében a 2020-as évre
összesen 122.000.000 dinár került tervezésre. A folyó támogatások a 2019-ben felvett
kötelezettségekre is vonatkozik, melyek a 2020-as költségvetést terhelik 4.589.475,08 dinár
értékben.
A községek költségvetésében előlátott támogatási összegek a 2020-as évben, részarányosan
vannak meghatározva a Társaságban szereplő részesedés alapján. Ebből az okból az üzleti
terv a tervezett jövedelem összhangban van minden alapító kötelezettségével, hogy részt
vegyenek a Társaság működésének pénzügyi támogatásában, a részesedésével összhangban.

A folyó támogatásokra Szabadka város tervezett támogatásából, az alábbiak
társfinanszírozására, illetve finanszírozására kerül sor:

- az alkalmazottak fizetésére és béreire,
- a munkáltatót terhelő fizetendő adók és járulékok, illetmények és bérjellegű

járulékokra,
- természetes személyek egyéb szerződések alapján történő térítése – Képviselő-

testület tagjainak térítménye
- a munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való utazásának költségeire
- a vagyonvédelmi szolgáltatás költségeire
- elektromos energia költségei
- kőolajszármazékok költségei (üzemanyag).

és pedig a dinamika szerint, amely a 2019.12.24-i IV-08/I-401-1343/2019 számú az
Eszközök felosztásáról szóló Végzéssel került meghatározásra ( I negyedév 21%-ig, II
negyedév 45%-ig, III negyedév 70%-ig, IV negyedév 100%-ig).

A többi Alapító meghatározza az eszközök fennmaradó részét 100.669.000 dinár
összegben, a Társaság további folyó költségeinek finanszírozására és
társfinanszírozására.

Támogatások felhasználásának tervezett dinamikája a Társaság folyó költségeire a
2019. évben:

Fejezet 4, alfejezet 6 – Tartományi Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság
 6-os számú program: Környezetvédelem
 7-es számú program: A Regionális hulladéktároló működésbe helyezésének

társfinanszírozása
 Funkcionális osztályozási kód: 560
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 Gazdasági osztályozási kód: 4512 (nagyértékű támogatások)

Szabadka Város költségvetésében a nagyértékű befektetésekre 5.032.000,00 dinár van
előlátva a Regionális hulladéktároló tevékenysége elkezdésének társfinanszírozására,
valamint a standard kannák beszerzésére.

III AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK DINAMIKÁJA

Szabadka város támogatásainak felhasználásának tervezett dinamikája a Társaság folyó
költségeire a 2020. évben:

Szabadka város támogatásainak felhasználásának tervezett dinamikája a Társaság
tőkebefektetéseire a 2020-as évben:

Góli Csilla
Igazgató

2020.
Január-
március

Január-
június

Január-
szeptember

Január-
december Összesen:

25.620.000 54.900.000 85.400.000 122.000.000,00 122.000.000,00

2020.
Január-
március

Január-
június

Január-
szeptember

Január-
december

Összesen:

- 5.032.000,00 5.032.000,00 5.032.000,00 5.032.000,00


