
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata
                        Polgármesterétől                           J e g y z ő j é t ő l

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

/2009.

Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. novemberi ülésére

Tárgy:  Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
            Társulás tájékoztatója

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás a végzett munkájáról szóló tájékoztatóját megküldte, amely tartalmazza a

- törzskönyvi nyilvántartás adatait,
- a Társulás szervezeti felépítését,
- DAREH Önkormányzati Társulás célját, pályázatait,
- pályázatkészítés finanszírozását,
- KEOP pályázatok megvalósítását,
- KEOP-7.2.3.0. rekultivációs pályázat alakulását,
- önerő kiegészítés adatait a KEOP-7.2.3.0. rekultivációs projekthez,
- a Társulás 2010. évi működési kiadásairól szóló tájékoztatót.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javasoljuk az előterjesztéshez csatolt tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételét.

Csanytelek, 2009. november 20.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző

mailto:www.csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/
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…./2009. (XI. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
jelentése elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás jelentését, melyet
változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- DAREH Önkormányzati Társulás Munkaszervezete (Orosháza)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető
- Irattár
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Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

TÁJÉKOZTATÓ
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásról

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás (továbbiakban DAREH) 2006. 03. 07-én alakult meg 68 önkormányzat társulása révén.
Jelenleg 93 önkormányzat a tagja. A DAREH Társulás minden törvényi előírásnak és vonatkozó
jogszabálynak megfelelően működő, bejegyzett önkormányzati társulás.

A Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzsnyilvántartási adatai:

Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 15583381-1-04
KSH szám: 155833841-7511-322-04
Alaptev. szakágazat: 841105
TEÁOR: 8411
Törzstőke számla: 11733041-15583381-10500006
Működési számla: 11733041-15583381-00000000
Törzstőke állomány: 25.000.000,-Ft
2008. évi költségvetés főösszege: 29.352.000,-Ft

A törzstőkét (alapítói vagyon) a tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi. Az
alapítói vagyon összege 50,-Ft/fő, mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján kerül
megállapításra.
A Társulás éves költségvetésének alapja a működési hozzájárulás, melynek összege 2009. évben
35,-Ft/fő. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző év december
31-ig, s minden esetben az egyes települések csatlakozáskori lélekszáma alapján kerül
megállapításra.

DAREH
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Szervezeti felépítés:

Elnök: Molnár Béla Orosháza város alpolgármestere
Elnökség tagjai:

Pénzügyi Bizottság tagjai:  Tarné Stuber Éva Békéscsaba
Dr. Farkas József Szeghalom
Kun László Fábiánsebestyén
Kneifel Irén Gyula
Mihalik Csaba Orosháza

DAREH Önkormányzati Társulás célja:

A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó
települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények
létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten
érdekeltek. A feladat megvalósítása során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő
művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint
elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.
E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék ki pályázat
útján elérhető pénzügyi – elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó – források
megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával
összefüggő feladatok közös megoldását, az Unió egyre szigorodó környezetvédelmi előírásai
teljesítése érdekében.

A DAREH Társulás a KEOP-7.2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott
két projekttel: 39 település 41 lerakóját az I. ütemben, míg 37 település 39 lerakóját a II. ütemben
rekultiválná. A projektek előkészítése során a második fordulós pályázati dokumentációk
benyújtását 2010. év közepére ütemezte a Társulás. Sikeres második fordulós pályázat esetén akár
2010. év végén megindulhat a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő beruházás.
A KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című
pályázati felhívásra pedig 2010 elején kíván a Társulás pályázatott benyújtani.

Molnár Béla        elnök
Vantara Gyula     alelnök
Marosvári Attila  alelnök
Izsó Gábor
Forgó Henrik
Dr. Karsai József
Kalcsó Istvánné
Varga Sándor
Tóth Imre
Hamza Zoltán Gábor
Pap Tibor
Gémes László
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A DAREH Önkormányzati Társulás pályázatai:

KEOP-7.2.3.0. pályázat első fordulójára Társulásunk két ütemben pályázott, mert a települések
területén található lerakók rekultivációs becsült költsége meghaladta 10 milliárd forintot, a pályázati
felhívás felső határát.

Első ütem: 39 település 41 db lerakójára készült el a rekultivációs pályázat, melynek bruttó
összege 7.405.200.000,-Ft.
Az első fordulós pályázat elbírálása megtörtént, melyre 144.622.451,-Ft támogatást
nyertünk. Ezen összeghez kell 15% önerőt biztosítani a társult önkormányzatoknak,
összesen 25.521.609,-Ft-ot.
A támogatási szerződés megkötésére 2008. októberében került sor.

Második ütem: 37 település 39 db lerakójára készült el a rekultivációs pályázat, melynek bruttó
összege 7.637.386.800,-Ft. A második fordulós pályázat elbírálása megtörtént,
melyre 152.334.884,-Ft támogatást nyertünk. Ezen összeg mellé szintén 15%
önerőt kell a társult önkormányzatoknak biztosítani, összesen 26.882.627,-Ft-ot. A
támogatási szerződés megkötésére 2008. decemberében került sor.

Pályázatkészítés finanszírozása:

A KEOP pályázatok elkészítésére a DAREH Önkormányzati Társulás taggyűlése a befizetett
törzstőke terhére 10 millió forintot szabadított fel. 5 millió forintot a KEOP-7.2.3.0. és 5 millió
forintot a KEOP-7.1.1.1. pályázat elkészítésére.
A pályázatkészítés közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztott céggel történik, megkötött
szerződés alapján. A két eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Green Quality Kft. (Budapest,
Rétkerülő u. 20.) tette.

Tájékoztató a KEOP pályázatok megvalósításáról:

A KEOP-7.2.3.0. és a KEOP-7.1.1.1 pályázatok kétfordulósak. Ez azt jelenti, hogy az első
fordulóban beadott előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a pályázatkiíró eldönti, hogy
érdemesnek tartja-e a projekt megvalósítását. Amennyiben igen, ebben az esetben a projekt teljes
kidolgozását és az Európa Uniós Bizottsághoz beküldendő pályázati anyag elkészítését
megfinanszírozza 15%-os önrész biztosítása mellett. A DAREH által benyújtott és megnyert
támogatások ezen elvek mentén valósultak meg. Az így megnyert támogatási összeggel 2 éven belül
el kell számolni, illetve ez idő alatt kell a pályázati dokumentációt elfogadtatni az Irányító
Hatósággal és a szakmai szervezetekkel engedélyeztetni. Akik a szükséges engedélyeket
megkapták, elkészítették a pályázati dokumentációt, illetve elszámoltak a költségekkel azok
pályázhatnak a második fordulóra. A KEOP pályázatok második fordulójában elnyert összegből
lehet a rekultivációt megvalósítani.
A KEOP-7.2.3.0. esetében az elhagyott bezárt lerakók rekultivációjára, elfogadott CBA
(költségelemzés és elszámolási ütemterv) alapján 100%-os támogatás adható.
A KEOP-7.1.1.1. esetében az első fordulóban elnyerhető támogatás szintén 85%, míg a második
fordulóban a megvalósításra elnyerhető támogatás 70%.
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Tájékoztató a KEOP-7.2.3.0. rekultivációs pályázatokról

A pályázat mindkét üteme az útvonaltervnek megfelelően halad.
Pályázat útján kiválasztásra kerültek a projektmenedzserek és a projektmenedzser-asszisztensek (2-
2 fő), továbbá a PIU-hoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szerződések is
aláírásra kerültek.
A művelési ág és a tulajdonviszonyok rendezése, valamint meghatározott engedélyek megszerzése
jelenleg is folyamatban van.
A közbeszerzési eljárások közül lebonyolítottuk a környezetvédelmi felülvizsgálat és a rekultivációs
tervek elkészítéséhez, valamint a második fordulóra benyújtandó pályázatunk elkészítéséhez (RMT,
CBA elemzés), és a műszaki tervezéshez kapcsolódó eljárást. Így elmondható, hogy a projektekben
szereplő valamennyi település hulladéklerakója esetében lezajlott a környezetvédelmi felülvizsgálat.
Ezek alapján folyamatban van a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a költség-haszon
elemzés elkészítése, folyamatos egyeztetése a KvVM Fejlesztési Igazgatóságának illetékeseivel.
A projektek korábbi közbeszerzési eljárásaiban költségmegtakarítás jelentkezett, melyet
felhasználva a DAREH Társulás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében – könyvvizsgálót
szerződtetett, aki a projektek előkészítésének végéig felügyeli a pénzügyi lebonyolítást.
A projekt előkészítése során a második fordulós pályázati dokumentációk benyújtását – az
útvonalterveknek megfelelően – 2010. év közepére ütemezte a DAREH Társulás.

Önerő kiegészítés a KEOP-7.2.3.0 rekultivációs projekthez

A DAREH Társulás tagtelepülései az első fordulós rekultivációs projektben az összköltség 15%-át
kötelesek fedezni. Az Önkormányzati Minisztérium pályázatot írt ki, melyben az európai uniós
projektek önerejének kiegészítését tette lehetővé. A DAREH Társulás 2008. december 11-én
nyújtotta be EU Önerő támogatás igénylését az Önkormányzati Minisztériumhoz a 16/2008. (III.
28.) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjéről szóló ÖTM rendelet, valamint az ennek
módosításáról szóló 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet alapján. A pályázatok elfogadásra kerültek, a
Támogatási Szerződések mindkét ütemre vonatkozóan 2009. június 9-én kerültek aláírásra.

A Társulás tagtelepülései közül a 240/2006. (XI. 30.) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékéről szóló Korm. rendelet, valamint a 311/2007. (XI. 17.) a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Korm. rendelet alapján a következők jogosultak a
támogatásra:

Almáskamarás Doboz Köröstarcsa Nagyszénás
Ambrózfalva Dombegyház Körösújfalu Nagytőke
Apátfalva Dombiratos Kötegyán Óföldeák
Árpádhalom Ecsegfalva Kövegy Okány
Battonya Fábiánsebestyén Kunágota Orosháza
Békés Földeák Magyarbánhegyes Örménykút
Békéssámson Füzesgyarmat Magyarcsanád Pitvaros
Békésszentandrás Gádoros Makó Pusztaföldvár
Bélmegyer Gerendás Maroslele Sarkad
Biharugra Geszt Medgyesbodzás Sarkadkeresztúr
Bucsa Hódmezővásárhely Medgyesegyháza Szeghalom
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Csanádalberti Hunya Méhkerék Szegvár
Csanádapáca Kamut Mezőgyán Székkutas
Csanádpalota Kardos Mezőkovácsháza Szentes
Csanytelek Kertészsziget Mindszent Tarhos
Csorvás Kétegyháza Murony Vésztő
Derekegyház Kevermes Nagybánhegyes Zsadány
Dévaványa Királyhegyes Nagymágocs

Közülük 4 település (Hódmezővásárhely, Mezőkovácsháza, Nagyszénás, Csanádalberti) nem felelt
meg a hiánypótlásban kért feltételeknek, ezért ezen települések elestek a támogatástól.

A támogatás összege a DAREH rekultivációs projektjének I. üteme (KEOP-7.2.3.0-2008-0015)
esetében 10.008.670,- forint, a II. ütem (KEOP-7.2.3.0-2008-0019) esetében pedig 10.723.575,-
forint. A támogatás a Társulás két első fordulós rekultivációs projektjének lezárása, pénzügyi
elszámolása (2010. december 31.) után válik elérhetővé a települések számára, illetve
felhasználásáról a Társulás taggyűlése dönthet.

Tájékoztató a Társulás 2010. évi működési hozzájárulásáról

A Társulás 2009. november 11-i elnökségi ülésén az elnökség a 42/2009. (XI. 11.) TE. sz. számú
határozatában a 2010. évi működési hozzájárulást 40 Ft/fő mértékben határozta meg, ezen összeget
fogja javasolni a Taggyűlés felé elfogadásra. Kérjük a Társult Önkormányzatokat, hogy
költségvetési rendeleteikben biztosítsák ennek forrását.

A DAREH Társulásról további információk kérhetők Hagymási László projektmenedzsertől a
68/413-022/123-as telefonszámon, valamint a www.dareh.hu honlapon.

Orosháza, 2009. november 16.

 A DAREH Önkormányzati Társulás
munkaszervezete

http://www.dareh.hu/

